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Reglement 
De bestuurder van de Winkler Prins te Veendam stelt, gelet op het Eindexamenbesluit VO, de volgende 
regelingen en bepalingen vast voor het examen Havo en het examen Vwo (Atheneum en Gymnasium):  
 
1. Algemeen 
 
1.1. De deelschooldirecteur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd 

gezag het eindexamen af. 
1.2. De deelschooldirecteur en de examinatoren van de sector vormen de examencommissie.  
1.3. De deelschooldirecteur is belast met de uitvoerende taak m.b.t. de organisatie en coördinatie van 

het schoolexamen en de secretaris van het eindexamen met het centraal examen. 
1.4. Voor elk examenjaar wordt door de examencommissie voor 1 oktober van dat jaar een programma 

van toetsing en afsluiting vastgesteld, waarin in elk geval wordt aangegeven: welke onderdelen van 
het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het 
schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de herkansing van het 
schoolexamen, alsmede de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een 
kandidaat tot stand komt. 

1.5. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting wordt door de 
deelschooldirecteur voor 1 oktober van dat jaar toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de 
kandidaten. 

1.6. Tijdens het laatste examenjaar worden ruim voor de aanvang van het centraal examen door de 
secretaris van het examen de data van het centraal examen aan de kandidaten bekend gemaakt. 

 
2. Indeling eindexamen Havo-Vwo 
 
2.1. Het eindexamen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en eventueel uit een centraal 

examen. In het programma van toetsing en afsluiting wordt van elk vak de examenvorm vermeld. 
2.2. Het schoolexamen Havo en Vwo bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel 

van onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd volgens de voorschriften, opgesteld 
door de examencommissie. Het examendossier bevat de cijferbeoordeling van toetsen, praktische 
opdrachten en het profielwerkstuk, en de beoordeling van handelingsdelen. 

2.3. Het schoolexamen Havo en Vwo omvat mede een profielwerkstuk, dat betrekking heeft op ten 
minste een vak. Meerdere vakken is toegestaan.  Dit vak behoort bij het desbetreffende profieldeel, 
met dien verstande, dat indien het betreft het profiel Cultuur en Maatschappij, tot deze vakken 
tevens worden gerekend Nederlandse taal- en letterkunde en Engelse taal- en letterkunde uit het 
gemeenschappelijk deel. 

2.4. Het schoolexamen wordt voor het Havo afgenomen in het vierde en vijfde leerjaar. 
2.5. Het schoolexamen wordt voor het Vwo afgenomen in het vierde, vijfde en zesde leerjaar. 
2.6. Het schoolexamen Havo en Vwo wordt in ieder geval een week voor de aanvang van het centraal 

examen afgesloten.  
2.7.    De Rekentoets wordt in het voorexamenjaar afgenomen en herkanst in het examenjaar. 

 
3. Eindexamen Havo-Vwo 
 
3.1. Het eindexamen Havo-Vwo omvat: 

a) de vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel. 
b) de vakken van het profieldeel van één van de profielen, waaronder tevens begrepen een 

profielkeuzevak en een profielwerkstuk, en een keuzevak uit het vrije deel. 
c) in afwijking van 3.1.a en 3.1.b is de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor 

Havo/Vwo bij het eindexamen ontheven van het volgen van onderwijs in het deelvak 
Lichamelijke Opvoeding, indien de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat 
is dit onderwijs te volgen. (Er gelden voor individuele Vwo leerlingen ook dergelijke 
ontheffingen voor de tweede moderne vreemde taal Frans of Duits. Die uitzonderingen gelden 
voor leerlingen met een taal(gerelateerde) stoornis en/of taalachtergrond, waarbij deze taal 
aantoonbaar diplomering verhindert, of voor Vwo leerlingen met een natuurprofiel voor wie de 
tweede moderne vreemde taal naar verwachting diplomering verhindert. In voorkomende 
gevallen wordt de wet toegepast. De school is niet tot verlening van een ontheffing verplicht.) 
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d) Het bevoegd gezag bepaalt in de in 3.c genoemde gevallen welk onderwijs voor de leerling in 
de plaats komt van het onderwijs waarvoor vrijstelling is verleend, met dien verstande dat het 
vervangende onderwijs tenminste dezelfde normatieve studielast heeft als het onderwijs 
waarvoor vrijstelling is verleend en betrekking heeft op Frans, Duits en LO. Daarbij doet het 
bevoegd gezag een voorstel voor een andere vervanging. 

3.2. De leerling van een school voor Vwo, die in het bezit is van het diploma Havo is vrijgesteld van het 
volgen van onderwijs in de volgende vakken van het gemeenschappelijke deel: Maatschappijleer, 
Culturele en Kunstzinnige Vorming, alsmede de Rekentoets. 

3.3. De cijfers voor de volgende examenvakken c.q. -onderdelen (Maatschappijleer en het 
Profielwerkstuk) worden in een combinatiecijfer ondergebracht dat als zodanig meetelt in de 
slaag/zakregeling. 

 
4. Organisatie Schoolexamen Havo-Vwo 
 
4.1. De examinatoren stellen per vak in onderling overleg de opgaven en de normen vast. 
4.2. De inhoud van het schoolexamen Havo-Vwo is vermeld in het Programma van Toetsing en 

Afsluiting, dat in elk examenjaar rond 1 oktober aan de kandidaten wordt uitgereikt. De toetsen, 
opdrachten en handelingsdelen, die onderdeel uitmaken van het schoolexamen staan duidelijk in 
het toetsprogramma van enig leerjaar vermeld.  

4.3. De resultaten en de voor het schoolexamen relevante bescheiden worden door de school bewaard 
in het examendossier van de kandidaat conform het bepaalde in artikel 2.2. 

4.4. Het schoolexamen kent -afhankelijk van het vak- de volgende toetsvormen: 
a) toetsen met gesloten en/of open vragen, waarin kennis en inzicht wordt getoetst; 
b) praktische opdrachten, waarin vaardigheden worden getoetst op het gebied van 

informatieverwerking, het oplossen van problemen, het ontwerpen en het onderzoeken; 
c) profielwerkstuk, d.w.z. een grote praktische opdracht,  waarbij tenminste één vak uit het profiel 

betrokken is; 
d) handelingsdelen, waarbij handelingen met voldoende resultaat moeten zijn uitgevoerd.  

4.5. De toetsvormen hebben ten opzichte van elkaar een vaste wegingsfactor. Deze wegingsfactor is 
voor elk vak opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting.  

4.6. Per jaar worden de onderdelen van het schoolexamen in een toetsrooster vastgelegd, dat 
voorafgaande aan de toetsweken aan de kandidaten wordt verstrekt.  

4.7. Een kandidaat die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is aan een bepaald 
deel van het schoolexamen deel te nemen, dient uiterlijk voor de aanvang van de toets de 
deelschooldirecteur in kennis te stellen. Zodra de kandidaat de school weer bezoekt, wordt bij de 
deelschooldirecteur een verklaring van de ouders/verzorgers ingeleverd waarop de reden is  
vermeld waarom de toets niet kon worden gemaakt. De school heeft het recht om van de kandidaat 
en de ouders/verzorgers in voorkomende gevallen een medische verklaring te eisen.  Indien de 
kandidaat in gebreke blijft, treedt artikel 13 in werking. Na herstel dient de kandidaat zich in 
verbinding te stellen met de deelschooldirecteur en de examinator opdat een afspraak wordt 
gemaakt de toets, opdracht of handeling in te halen in overeenstemming met de herkansings- en 
inhaalregels (artikel 6). 

4.8. Een kandidaat, die zich bij het afnemen van toetsen, het inleveren van praktische opdrachten, het 
inleveren van het profielwerkstuk en het afronden van handelingsdelen en de daaraan gekoppelde 
tussenopdrachten en werkzaamheden niet houdt aan de in het Programma van Toetsing en 
Afsluiting gegeven toetsdata, inlevertermijnen en inleverdata meldt zich bij de deelschooldirecteur. 
Indien de kandidaat door ziekte of overmacht niet in staat blijkt zich aan zijn verplichtingen te 
voldoen, beslist de deelschooldirecteur over de maatregelen. Zo niet, dan treedt artikel 13 in 
werking. 

4.9. Voor die onderdelen van het schoolexamen die daarvoor in aanmerking komen, kent de examinator 
een cijfer toe uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10, met de daartussen liggende 
cijfers met één decimaal. 
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4.10. Voor die onderdelen van het schoolexamen die daarvoor in aanmerking komen, kent de examinator 
een beoordeling toe van "voldoende" of "goed", volgens in de school vastgestelde 
beoordelingscriteria. 

4.11. Voor die onderdelen van het schoolexamen, die daarvoor in aanmerking komen, kent de examinator 
een beoordeling toe van "naar behoren afgerond". 

4.12. De deelschooldirecteur kan toestaan, dat een kandidaat het schoolexamen geheel of gedeeltelijk 
aflegt op een wijze, die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. In dat geval bepaalt 
de deelschooldirecteur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. De criteria en bepalingen 
zoals vastgelegd in artikel 7.9, 7.10 en 7.11 van dit reglement, zijn van toepassing. 

4.13. De examinator stelt de kandidaat van elke beoordeling van een toets, die onderdeel is van het 
schoolexamen, zo spoedig mogelijk op de hoogte. De beoordeling wordt op het werk aangegeven. 
Voor toetsen met open en gesloten vragen gebeurt dat in ieder geval binnen twee schoolweken, 
voor praktische opdrachten, het profielwerkstuk en handelingsdelen in ieder geval binnen zes 
schoolweken. De toetsen, die onderdeel zijn van het examen worden met de kandidaat besproken. 
Voor die toetsen, die daarvoor in aanmerking komen, worden de eventueel opgebouwd procespunt 
en het resultaat van de tussentoets(en) verrekend met het resultaat van de daaraan gekoppelde 
eindtoets van het schoolexamen volgens van te voren vastgestelde en in het programma van 
toetsing en afsluiting vastgelegde wegingsfactoren.  

4.14. Indien een kandidaat bezwaar heeft tegen het toegekende cijfer of de toegekende beoordeling van 
een toets of een handeling heeft hij de mogelijkheid om binnen drie schooldagen, nadat het cijfer, 
c.q. de beoordeling, is bekendgemaakt en het werk is besproken  schriftelijk in beroep te gaan bij de 
betreffende deelschooldirecteur. Deze neemt  na de kandidaat en de docent gehoord te hebben 
binnen één schoolweek een beslissing op het beroep en deelt deze beslissing mondeling en 
schriftelijk aan de kandidaat mee. De kandidaat kan tegen deze beslissing binnen drie schooldagen 
beroep instellen bij de commissie van beroep (zie 13.3). De commissie van beroep beslist binnen 
twee schoolweken  op het beroep, tenzij zij de termijn, met redenen omkleed, met ten hoogste twee 
weken heeft verlengd. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast, op welke wijze de 
kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld de toets c.q. handeling binnen het 
schoolexamen geheel of gedeeltelijk opnieuw af te leggen. Tegen de uitspraak van de commissie 
van beroep is geen hoger beroep mogelijk. 

4.15. Periodiek worden de door de kandidaat behaalde cijfers en beoordelingen voor onderdelen van het 
schoolexamen schriftelijk aan de kandidaat en zijn ouders/verzorgers meegedeeld. 

4.16. Aan het einde van het schoolexamen worden op een door de secretaris van het eindexamen te 
bepalen dag de cijfers en beoordelingen van het schoolexamen door de kandidaat gecontroleerd en 
voor akkoord getekend. De cijfers en beoordelingen zijn dan definitief vastgesteld.  

 
Voor gezakte eindexamenleerlingen gelden de volgende aanvullende regels: 
4.17. De gezakte leerlingen hebben vrijstelling voor de volgende vakken en onderdelen, mits het SE-

eindresultaat voldoende was: LO, CKV, NLT, BSM (Havo), WisD (Vwo) alsmede het 
Profielwerkstuk. 

4.18. Eén SE-gelabeld cijfer uit het voorexamenjaar, dat valt binnen de herkansingsregeling, mag worden 
herkanst. 

4.19. De studielast die beschikbaar komt doordat gezakte leerlingen vrijstellingen hebben, wordt ingezet 
bij zwakke vakken. Hiervoor wordt een, op elke leerling toegesneden, programma ontwikkeld. Dit 
programma heeft de status van een handelingsdeel. 
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5. Cijfers Schoolexamen Havo-Vwo 
 
5.1. Voor de aanvang van het centraal examen Havo en Vwo maakt de deelschooldirecteur aan de 

kandidaat het volgende bekend: de cijfers die hij heeft behaald voor het schoolexamen, de 
beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld. 

5.2. Het cijfer van het schoolexamen voor vakken waarin geen centraal examen wordt afgelegd wordt 
uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10. 

5.3. Indien in een vak tevens een centraal examen wordt afgelegd, worden de bovengenoemde cijfers 
gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 

5.4. Indien het eindcijfer van het schoolexamen in een vak een gemiddelde is met meer decimalen, 
wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal met dien verstande dat deze decimaal met 1 wordt 
verhoogd, indien de tweede decimaal zonder afronding 5 of hoger is. 

5.5. Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming en het vak Lichamelijke Opvoeding uit het 
gemeenschappelijk deel van elk profiel worden beoordeeld met "voldoende" of "goed". Deze 
beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het 
genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het examendossier. 

5.6. Voor een praktische opdracht geldt de volgende bepaling: wanneer een praktische opdracht na een 
bekende en vastgelegde deadline wordt ingeleverd, wordt voor elke werkdag dat deze deadline 
wordt overschreden een half punt van het cijfer afgetrokken. 

 
6. Herkansingsregeling toetsen Schoolexamen Havo-Vwo 
 
6.1. Binnen de sector Havo-Vwo van de Winkler Prins geldt de onderstaande herkansingsregeling: 

a) het aantal herkansingstoetsen c.q. inhaaltoetsen is gelijk aan zes voor V4, V5 en V6 (1+3+2) 
en vijf voor H4 en H5 (3+2); 

b) het aantal herkansingen is wat betreft de SE-cijfers van elke toetsweek gequoteerd op 1 per 
toetsweek/periode; 

c) herkansingrechten gelden enkel voor cijfers, die onderdeel uitmaken van het schoolexamen en 
in het PTA als herkansbaar gemarkeerd zijn. (deze gelden dus niet voor een Praktische 
Opdracht, of een kleine toets bij de Moderne Vreemde Talen of kunstvakken – deze mogen 
niet worden herkanst.) Bij een T-cijfer (het gewogen gemiddelde van tussentoetsen en 
eindtoets) mag enkel de eindtoets worden herkanst; 

d) elk voldoende of onvoldoende, herkansbaar SE-cijfer, zoals onder artikel c. bedoeld, mag 
worden herkanst; 

e) het hoogste cijfer/beoordeling telt; 
f) een inhaaltoets geldt als een herkansingstoets. Deze toets kan dus niet meer worden herkanst. 

Recht op uitzondering op deze regel wordt verleend door de deelschooldirecteur; 
g) een toets mag één maal worden herkanst. Een uitzondering wordt gemaakt voor een gezakte 

eindexamenleerling, zie artikel 4.18; 
h) de inhaal-/herkansingstoets vindt plaats op een vastgesteld tijdstip na elke toetsweek. Recht op 

uitzondering op deze regel wordt verleend door de deelschooldirecteur; 
i) het is niet toegestaan later in het jaar een toets uit een eerder blok in te halen/te herkansen. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor gezakte eindexamenleerlingen. Zie artikel 4.18. 
j) Bij afwezigheid in de lessen op de dag waarop ’s middags de herkansingen worden afgenomen 

volgt uitsluiting van de te herkansen toets. 
 

7. Organisatie Centraal Examen Havo-Vwo 
 
7.1. Het centraal examen voor Havo-Vwo wordt afgenomen in het laatste leerjaar. 
7.2. Het centraal examen voor Havo-Vwo kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede (in school) en het 

derde tijdvak (staatsexamen). 
7.3. Regels omtrent het centraal examen: 

a) De deelschooldirecteur 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. 

b) De deelschooldirecteur draagt er zorg voor dat steeds per 25 kandidaten ten minste één 
toezichthouder aanwezig is en in elk lokaal waar het werk gemaakt wordt, ten minste twee 
toezichthouders aanwezig zijn. 
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c) Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van 
welke aard ook aangaande de opgaven gedaan. 

d) Zij die bij het examen toezicht hebben gehouden, maken over het verloop een proces-verbaal 
op. Zij leveren dit in bij de secretaris van het eindexamen samen met het gemaakte 
examenwerk. 

e) Nadat alle kandidaten hun plaats hebben ingenomen, controleert een daartoe aangewezen 
toezichthouder aan de hand van de op de enveloppe vermelde gegevens omtrent schooltype, 
vak, datum en tijdstip of de enveloppe de juiste is. Deze en eventueel andere op de enveloppe 
vermelde gegevens, worden daarna aan de kandidaten voorgelezen. Eerst als alle gegevens in 
orde zijn bevonden, wordt de enveloppe geopend. Het verdient aanbeveling vóór het openen 
de enveloppe aan de kandidaten te tonen en een van hen de tekst te laten (mee)lezen. 

f) Een toezichthouder controleert of de inhoud van de enveloppe overeenstemt met de gegevens 
op de enveloppe. Het komt voor dat in dezelfde enveloppe een of meer bij de opgaven 
behorende bijlagen zijn verpakt. 

g) Onmiddellijk nadat de enveloppe geopend is, worden de opgaven en de eventueel daarbij 
behorende bijlage(n) uitgedeeld. 

  Daarbij dient er nauwkeurig op te worden toegezien dat geen andere opgaven dan de bedoelde in 
handen van de kandidaten komen. 

h) Tijdens het uitdelen van de opgaven, dient er volkomen rust in het examenlokaal te heersen. 
i) Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na de aanvang van de toets tot die 

toets worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten 
geldt. 

j) Kandidaten die meer dan een half uur na de aanvang van de toets aankomen, mogen niet 
meer deelnemen aan deze toets. Bij een geldige reden, ter beoordeling van de 
deelschooldirecteur, kunnen zij voor dit vak verwezen worden naar het tweede tijdvak. Op de 
overige zittingen van het eerste tijdvak dienen zij wel te verschijnen. 

k) Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt  en verstrekt door school, tenzij door de 
commissie belast met de vaststelling van de opgaven, ander papier is verstrekt. Het kladpapier 
wordt verstrekt door school. 

l) De kandidaat plaatst aan de bovenkant van het papier zijn examennummer, zijn naam en zijn 
programma. 

m) Het meenemen en gebruiken van andere dan door de CvTE toegestane hulpmiddelen is 
verboden. 

n) Gedurende het examen is het de kandidaat niet geoorloofd zich, zonder vergunning van 
degenen die toezicht houden, uit het examenlokaal te verwijderen. 

o) De deelschooldirecteur maakt voor de aanvang van het examen de kandidaten nadrukkelijk 
opmerkzaam op de voorschriften vastgelegd in de voorgaande leden van dit artikel en in artikel 
13, tweede lid. 

p) De kandidaat levert zijn werk in bij een toezichthouder. Deze controleert het werk op naam en 
nummer, waarna hij de kandidaat toestaat, behoudens het gestelde onder de leden n en q, het 
examenlokaal te verlaten. Het verdient aanbeveling dat de toezichthouders tevens nagaan of 
kandidaten niet iets vergeten in te leveren. Na het verlaten van het examenlokaal mag de 
kandidaat onder geen beding worden toegestaan nog aan het desbetreffende examen te 
werken. 

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

r) Bij ministeriële regeling kan ten aanzien van een of meer zittingen worden bepaald dat de 
kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hun 
gemaakte stukken inleveren bij één 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. 

s) Indien tijdens een zitting een fout in de opgave ontdekt wordt, worden daarover geen 
mededelingen gedaan. Bij de normering van het werk zal met een fout, zo nodig, rekening 
worden gehouden. 

t) Een kwartier voor het einde van de zitting, dient een daartoe aangewezen toezichthouder dit 
tijdstip aan te geven.  

u) Aan het einde van de zitting blijven de kandidaten zitten totdat een toezichthouder het sein 
geeft om het examenlokaal te verlaten. 
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7.4. De kandidaten ontvangen ruim voor het begin van het centraal examen een lijst met instructies met 
betrekking tot een correct verloop van het centraal examen. 

7.5. De kandidaten ontvangen ruim voor de aanvang van het centraal examen een lijst met de tijd en de 
plaats van het centraal examen. 

7.6. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de deelschooldirecteur, is 
verhinderd bij één of meer toetsen tijdens het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het 
tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen op zoveel als mogelijk toetsen te 
voltooien. 

7.7. 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. 

7.8. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de deelschooldirecteur aan bij 
de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de 
deelschooldirecteur aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en 
het reeds afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft behaald, alsmede, wanneer zich dat 
voordoet, dat ten behoeve van de leerling toepassing is gegeven aan een afwijkende vorm van 
examinering. 

7.9. De deelschooldirecteur kan toestaan dat een (tijdelijk) gehandicapte kandidaat het examen geheel 
of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat 
geval bepaalt de deelschooldirecteur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet 
hiervan zo spoedig mededeling aan de inspectie. 

7.10. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de 
aangepaste wijze van examinering dat: 

a) er een deskundigheidsverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of 
orthopedagoog is opgesteld, 

b) de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan 
bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets met ten hoogste 30 
minuten, en 

c) een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe  in de onder a. 
genoemde deskundigheidsverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan 
dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in de 
deskundigheidsverklaring. 

7.11. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken 
van de voorschriften in het Examenbesluit 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. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan 
betrekking hebben op: 
a) het vak Nederlandse taal- en letterkunde 
b) enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 

7.12. De in 7.11 bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbende op het centraal examen 
slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met 
ten hoogste 30 minuten. 

7.13. Van elke afwijking bedoeld in 7.8 t/m 7.11 wordt mededeling gedaan aan de inspectie. 
7.14. Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die in 

het laatste leerjaar langdurig ziek is en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd ten gevolge van 
een bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest 
het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het 
eindexamen over twee opeenvolgende schooljaren wordt afgelegd.  

7.15. Vaststelling cijfer centraal examen 
a) De examinator en de gecommitteerde (examinator van een andere school, belast met het 

toezicht op het eindexamen) stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen 
vast. 

b) Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt de score bepaald op het rekenkundig 
gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde score. Indien dit gemiddelde als eerste 
decimaal een vijf heeft, wordt dit gemiddelde naar boven tot op een geheel getal afgerond. 
Tevens kan de inspectie besluiten tot aanstelling van een derde corrector, wiens oordeel 
bindend is. 
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8. Cijfers eindexamen Havo-Vwo 
 
8.1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 

1 tot en met 10. 
8.2. De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer 

voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel 
getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 45 of minder zijn, naar beneden afgerond en 
indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond. 

8.3. De kunstvakken kennen alleen een schoolexamen. Het eindexamen voor deze vakken bestaat uit 
het examenvak Kunst Algemeen. 

 
9. Vaststelling uitslag eindexamen Havo-Vwo 
 
9.1. De deelschooldirecteur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met 

inachtneming van artikel 10. 
9.2. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de deelschooldirecteur en de 

secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de 
definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen (zie artikel 2 en 
artikel 3). 

 
10. Uitslag eindexamen Havo-Vwo 
 
10.1 De kandidaat die eindexamen havo of vwo heeft afgelegd en het centraal examen voor alle vakken 

heeft afgelegd binnen een schooljaar is geslaagd  wanneer hij/zij voldoet aan de slaag-/zakregeling, 
geldend voor zijn/haar examenjaar. 

10.2 Slaag-/zakregeling 
Voor het Havo en het Vwo geldt de algemene regeling: 
De kandidaat is geslaagd indien hij: 
a. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft 

behaald; 
b. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de 

overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 
c. 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, 
met dien verstande dat het gemiddelde minimaal uitkomt op 6, dan wel  

d. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald 
dan wel voor één van deze twee vakken 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, met dien verstande dat het gemiddelde minimaal uitkomt op 
6;  

e. het Centraal Examen heeft afgelegd met een cijfergemiddelde van tenminste 5,50 ;  
f. bij de eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (en de Rekentoets op het Vwo) 

ten hoogste eén cijfer 5 heeft behaald en geen cijfers lager dan 5. Dit zelfde is van toepassing 
op de vakken Nederlands en Engels bij kandidaten Havo in het profiel Cultuur en Maatschappij; 

g. de vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming en Lichamelijke Opvoeding van het 
gemeenschappelijk deel van elk profiel als `voldoende` of `goed` moet hebben afgesloten. 

h. de Rekentoets (met minimaal een cijfer 5 op het Vwo) heeft afgelegd.  
i. Voor het Gymnasium geldt de aanvullende eis dat Grieks of Latijn deel moet uitmaken van de 

vakken waarop de slaag-/zakregeling is toegepast. 
j. Een Gymnasium kandidaat mag niet een ‘duim leggen op’ een onvoldoende cijfer voor Latijn of 

Grieks om dan alsnog voor een Atheneum examen te kunnen slagen. 
10.3 De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden in artikel 10.2 

is afgewezen behoudens de mogelijkheid tot herkansing bepaald in artikel 11. 
10.4 Zodra de uitslag is vastgesteld maakt de deelschooldirecteur deze tezamen met de eindcijfers 

schriftelijk aan ieder kandidaat bekend onder mededelingen van mogelijkheden tot en de regels van 
herkansing bepaald in  artikel 11. De uitslag is de definitieve uitslag als de kandidaat geen gebruik 
mag maken van de in artikel 11 opgenomen herkansingsregeling centraal examen Havo-Vwo. 
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11. Herkansingsregeling Centraal Examen Havo-Vwo 
 
11.1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens 

artikel 10 is vastgesteld, het recht in het tweede tijdvak opnieuw dan wel alsnog deel te nemen 
aan het centraal examen. Hierbij gelden de voorwaarden, dat 

a. het vak betrokken moet zijn geweest bij de eerste uitslag, en 
b. de herkansing plaatsvindt in een volgende tijdvak van hetzelfde examenjaar. 

11.2. De kandidaat stelt de deelschooldirecteur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip 
schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in 11.1 bedoelde recht. 

11.3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde examen geldt als 
definitief cijfer voor het centraal examen. 

11.4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en schriftelijk aan de kandidaat 
meegedeeld. 

 
12. Diploma, cijferlijst en certificaat Havo-Vwo 
 
12.1. De deelschooldirecteur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen 

heeft afgelegd een lijst uit waarop zijn vermeld de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor 
het centraal examen, de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk en de 
beoordeling van de deelvakken Culturele en Kunstzinnige Vorming en Lichamelijke Opvoeding, de 
eindcijfers van de examenvakken, alsmede de uitslag van het examen. 

12.2. De deelschooldirecteur c.q. de mentor reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het 
eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop het profiel is (de profielen zijn) vermeld, 
waarin de kandidaat examen heeft gedaan. Duplicaten van diploma's worden niet verstrekt. 

12.3. Indien de kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die tenminste een 
eindexamen vormen, worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn 
betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 

12.4. De deelschooldirecteur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de 
cijferlijsten. 

12.5. De deelschooldirecteur reikt aan de definitief voor het eindexamen gezakte Vavo-kandidaat een 
certificaat uit voor de vakken waarvoor hij het eindcijfer 6 of meer heeft behaald. 
 

 
13. Bezwaar, onregelmatigheden en beroep 
 
13.1. Bezwaar  

a. Een kandidaat aan het examen kan binnen tien schooldagen na het bekend maken van de 
beoordeling van een deel van het schoolexamen bij de deelschooldirecteur per brief bezwaar 
maken tegen die beoordeling. Is de kandidaat jonger dan 18, dan moet het bezwaar ook 
ondertekend zijn door de wettelijke vertegenwoordiger van de kandidaat.  

b. Een kandidaat kan na deelname aan een deel van het eindexamen bij de deelschooldirecteur 
per brief bezwaar maken tegen omstandigheden of gang van zaken waardoor de kandidaat 
zich benadeeld voelt. Dit bezwaar dient zo spoedig mogelijk, doch zeker niet later dan één 
week nadat het examenonderdeel is geëxamineerd, te worden ingediend. Is de kandidaat 
jonger dan 18, dan moet het bezwaar ook ondertekend zijn door de wettelijke 
vertegenwoordiger van de kandidaat.  

c. De deelschooldirecteur neemt nadat hij alle betrokkenen over deze zaak gesproken heeft, in 
overleg met de examensecretaris, een beslissing.  

d. De deelschooldirecteur deelt de beslissing zo spoedig mogelijk, doch niet later dan binnen tien 
schooldagen, per brief en met uitleg aan de kandidaat mee.  

 
13.2. Maatregelen bij onregelmatigheden 

a. Indien een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het centraal examen of 
schoolexamen, in strijd heeft gehandeld met het examenreglement, of zich schuldig heeft 
gemaakt aan bedrog of enige andere onregelmatigheid (bijvoorbeeld spieken, het plegen van 
plagiaat, etc.), kan de deelschooldirecteur maatregelen treffen. Onder het zich onttrekken aan 
wordt mede verstaan het zonder geldige redenen niet aanwezig zijn bij een toets, het niet tijdig 
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inleveren van het (de) voorgeschreven werkstuk(ken), het zich onttrekken aan de 
werkstukbegeleiding, het niet tijdig inleveren van de boekenlijsten, kortom iedere afwijking van 
de in de wet of in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vastgestelde regels. 

b. De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:  
i. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets; 
ii. het ontzeggen van verdere deelneming aan het examen; 
iii. het ongeldig verklaren van de reeds afgenomen toetsen van het examen; 
iv. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in door de deelschooldirecteur aan te wijzen onderdelen. Indien het 
hernieuwd examen 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. 

c. Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt, kan de 
deelschooldirecteur het schoolexamen ongeldig verklaren, hetgeen tevens ontzegging van 
deelname aan het centraal examen inhoudt, ofwel bepalen dat het schoolexamen slechts 
geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de door de deelschooldirecteur en examinatoren 
aan te wijzen onderdelen en op de door hen te bepalen wijze. 

d. Alvorens een beslissing als hierboven beschreven wordt genomen, hoort de 
deelschooldirecteur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen 
meerderjarige laten bijstaan. De deelschooldirecteur deelt de beslissing mede aan de 
kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling 
wordt tevens gewezen op de mogelijkheid van de kandidaat om in beroep te gaan. 

 
13.3. Commissie van beroep 

a. De kandidaat kan tegen een beslissing van de deelschooldirecteur in beroep gaan bij de door 
het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. 

b. Het beroep wordt binnen tien schooldagen nadat de beslissing ter kennis van de kandidaat is 
gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek 
in en beslist binnen twee weken over het beroep, tenzij zij de termijn met redenen omkleed 
heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig 
vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen 
geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de 
kandidaat, de deelschooldirecteur en de Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs 

c. De commissie van beroep is als volgt samengesteld: één lid van het managementteam (niet 
zijnde de bestuurder en de deelschooldirecteur van de kandidaat) als voorzitter, de voorzitters 
van de ouderraad en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad of hun 
vervangers als leden. 

d. Het adres van de commissie van beroep is:  
Commissie van Beroep Winkler Prins 
Postbus 190 
9640 AD Veendam. 

 
14. Overige bepalingen 
 
14.1. De opgaven van, het gemaakte werk van het centraal examen en de cijferlijsten van het 

schoolexamen en het centraal examen worden gedurende tenminste zes maanden na de 
vaststelling van de uitslag bewaard door de deelschooldirecteur in het archief van de school ter 
inzage voor belanghebbenden. 

14.2. De kandidaat heeft het recht het gemaakte examenwerk eventueel in aanwezigheid van een 
meerderjarige adviseur in te zien. 
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Bijlage I - Schoolexamen en Centraal Examen  
 
• Alle vakken hebben tenminste een Schoolexamen (SE), met uitzondering van Kunst Algemeen. 
• Alle vakken kennen daarnaast ook een Centraal Examen (CE), met uitzondering van 

Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke Opvoeding, WisD (Vwo), 
Bewegen Sport en Maatschappij (Havo) en Natuur Leven en Techniek. 

• De vakken Lichamelijke Opvoeding en Culturele en Kunstzinnige Vorming dienen te worden 
afgesloten met de eindwaardering “Voldoende”, of “Goed”.  

• Het Combinatiecijfer bij de uitslagbepaling van het eindexamen bestaat uit het rekenkundig 
gemiddelde van de afgeronde eindcijfers voor de onderdelen/vakken Profielwerkstuk en 
Maatschappijleer. 

• De Rekentoets valt noch binnen het SE, noch binnen het CE. 
 
Bijlage II - Examendossier 
 
Het examendossier bevat de cijferbeoordeling van toetsen en praktische opdrachten en de beoordelingen 
van het profielwerkstuk en de handelingsdelen. Hierbij geldt het volgende: 
• De beoordelingen vinden plaats aan de hand van van te voren vastgestelde normen. De 

beoordelingen worden met de leerlingen besproken. 
• De beoordelingen en de toegepaste normen worden door de school bewaard. 
• De leerling krijgt aan het eind van elk schooljaar een overzicht van alle beoordelingen die hij in het 

kader van het schoolexamen heeft gekregen.  
• De leerling krijgt het schoolexamenwerk, met uitzondering van de toetsen met gesloten/open 

vragen en de antwoorden van de leerling. Deze worden door de school bewaard. 
 
Bijlage III - Cijferbepaling bij vakken met praktische opdrachten 
 
Bij de vakken met praktische opdrachten worden twee soorten schoolexamencijfers gegeven: T- en P-
cijfers. Een P-cijfer is het cijfer voor een praktische opdracht.  
Een T-cijfer komt als volgt tot stand: tijdens een trimester worden één of meerdere tussentoetsen 
gegeven. In de toetsweek aan het eind van dat trimester wordt de eindtoets afgenomen. Het eventueel 
toegekende procespunt wordt in het cijfer van de eindtoets verwerkt. Het gewogen gemiddelde van de 
cijfers voor de tussentoetsen en de eindtoets levert het T-cijfer op. 
De aldus verkregen T- en P-cijfers bepalen het schoolexamencijfer; in principe bepalen de P-cijfers voor 
10-20% het schoolexamencijfer. Bij de bepaling van het schoolexamencijfer tellen alleen die T- en P-
cijfers mee die behoren tot het schoolexamen. 
Bij de bepaling van de rapportcijfers in het voorexamenjaar tellen in principe de P-cijfers die gedurende het 
betreffende cursusjaar jaar zijn gehaald niet mee. 
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Bijlage IV - Eerste Tijdvak 2018 Centrale Examens 
 
Datum 
 

Havo Vwo 

Ma 14 mei   
   
 13.30-16.30 13.30-16.30 

 natuurkunde wiskunde A/B/C 
Di 15 mei 09.00-12.00 09.00-12.00 

 geschiedenis geschiedenis 
 13.30-16.00 13.30-16.00 
 Engels Frans 

Wo 16 mei  09.00-12.00 
  maatschappijwetenschappen 
  13.30-16.00 
  Engels 

Do 17 mei  09.00-12.00 
  Latijnse taal en cultuur 
 13.30-16.30 13.30-16.30 
 Nederlands scheikunde 
Vr 18 mei 09.00-11.30  

 Duits  
 13.30-16.30 13.30-16.30 
 economie Nederlands 

Di 22 mei 09.00-12.00  09.00-11.30 
 aardrijkskunde Duits 
 13.30-16.00 13.30-16.30 
 Frans biologie 

Wo 23 mei 09.00-12.00 09.00-12.00 
 kunst algemeen Griekse taal en cultuur 
 13.30-16.30 13.30-16.30 
 m&o economie 

Do 24 mei  09.00-12.00  
  aardrijkskunde 
 13.30-16.30 13.30-16.30 
 wiskunde A/B natuurkunde 

Vr 25 mei 09.00-12.00  
 maatschappijwetenschappen  

 13.30-16.30 13.30-16.30 
 scheikunde m&o 

Ma 28 mei  09.00-12.00 
  kunst algemeen 
 13.30-16.30  
 biologie  

 
 
Het Tweede Tijdvak (herexamen) vindt onder voorbehoud plaats op 19, 20 juni en 21 juni 2018. 
 
N.B. : Noodscenario : Geen vakanties boeken voor 7 juli 2018 (eigen verantwoordelijkheid!) 
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Bijlage V - Toegestane hulpmiddelen Havo-Vwo 2018 
 
vak 
  

hulpmiddelen 
  

moderne vreemde talen - woordenboek 
Engels - woordenboek E-N, en/òf E-E (op verzoek) 
Latijn, Grieks - woordenboek, inclusief  

  grammaticaoverzicht  
wiskunde A, B en C - grafische rekenmachine (met geblokkeerd  

  geheugen in examenstand, op havo met  
  controlelamp), geen elektronische  
  rekenmachine! 
- roosterpapier in cm2 

natuurkunde, scheikunde, biologie - elektronische rekenmachine 
- Binas 6e druk 

Economie en m&o - elektronische rekenmachine 
aardrijkskunde - Bosatlas 54e druk 
 
 
Bij het Centraal Examen zijn bij ieder vak toegestaan : 
 
• woordenboek Nederlands 
• schrijfmateriaal incl. millimeterpapier 
• tekenpotlood 
• blauw en rood kleurpotlood 
• markeerstift 
• liniaal met millimeterverdeling 
• passer 
• geometrische driehoek 
• vlakgum 
• elektronische rekenmachine (niet bij wiskunde) 
 



 



4/5 AardrijkskundeHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.
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WegingV
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Nr. T
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2016-2018

4/5 1 per 1 Wereld: Wereldbeeld - meerdere overhoringen gemiddeld tot één
cijfer

S ü 1 1>101 ü CIJF 

4/5 1 TW 1 Wereld: Wereldbeeld - eindtoets S 100 min ü 2 2>102  ü CIJF 

4/5 2 per 2 Aarde: klimaatzones en landschappen - meerdere overhoringen
gemiddeld tot één cijfer

S ü 3 1>121 ü CIJF 

4/5 2 TW2 Aarde: klimaatzones - eindtoets S 100 ü 4 2>122  ü CIJF 

4/5 3 per 3 Nederland: Stedelijke gebieden + Overstromingen en wateroverlast -
meerdere overhoringen gemiddeld tot één cijfer

S ü 5 1>141 ü CIJF 

4/5 3 TW3 Nederland: Stedelijke gebieden + Overstromingen en wateroverlast -
eindtoets

S 100 ü 6 2>142  ü CIJF 

4/5 4 per 4 Wereld: Globalisering en Aarde: Endogene en exogene processen
par 1 tm 8 - meerdere overhoringen gemiddeld tot één cijfer

S ü 7 1>161 ü CIJF 

4/5 4 TW4 Wereld: Globalisering en Aarde: Endogene en exogene processen
par 1 tm 8 - eindtoets

S 100 ü 8 2>162  ü CIJF 

4/5 5 per 5 Aarde: endogene en exogene processen 10 tm 16 + Gebieden:
Indonesie - meerdere overhoringen gemiddeld tot één cijfer

S ü 9 1>181 ü CIJF 

4/5 5 TW 5 Aarde: Endogene en exogene processen par 10 tm 16+ Gebieden:
Indonesie - eindtoets

S 100 ü 10 2>182  ü CIJF 

4/5 PO per5 Geografische vaardigheden en atlastvaardigheden opdracht/toets
(wordt klassikaal afgenomen)

PR ü 11 2>291   CIJF 
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4/5 BiologieHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n

ie
t 

m
ee

2016-2018

4/5 1 H1 gedrag, H3 cellen & H7 onderzoek doen S ü 1 6>   CIJF 

per1 45 1> Tt 1a H1101  
45 1> Tt 1b H3102  

TW1 90 4> Et 1 H1, H3 & H7103 ü
4/5 2 H4 voortplanting en seksualiteit, H5 voeding en energie &

H6 voeding en vertering
S ü 2 6>   CIJF 

per2 45 1> Tt2 H4 & H5121  
TW2 90 2> Et2 H4, H5 & H6122 ü

4/5 3 H2 soorten en relaties & H8 ecosysteem en evenwicht +
herhalingsstof uit H3, H4 en H7

S ü 3 6>   CIJF 

per3 45 1> Tt3 H2141  
TW3 90 2> Et3 H2 & H8 + herh H3, §4.2, §7.2 & 7.5142 ü

4/5 4 H9 erfelijkheid, H10 evolutie & H11 gezondheid +
herhalingsstof H2 & H8

S ü 4 9>   CIJF 

per4 45 1> Tt4 H9 & H10161  
TW4 90 2> Et4 H9, H10 & H11 en herhaling H2 & H8162 ü

4/5 5 H12 transport, H13 gaswisseling en uitscheiding & H14 reageren +
herh H5 en H6

S ü 5 9>   CIJF 

per5 45 1> Tt5 H12 & H13181  
TW5 90 2> Et5 H12, H13 & H14 + herhaling H5 en H6182 ü

4/5 PO Verzamelcijfer van verschillende PO's in H4 en H5. S/PR ü 6 4>   CIJFü

per 1 tm 3 1> PO cijfer H4291  
per 4 en 5 1> PO cijfer H5292  
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4/5 bewegen, sport en maatschappijHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n

ie
t 

m
ee

2016-2018

4/5 1 per 1 Turnen springen/zwaaien PR 3x 50 min ü 1 1>101   CIJF 

4/5 1 per 1 Atletiek 1 kogel stoten / speerwerpen PR 3x50min ü 2 1>102   CIJF

bewegen
 

4/5 1 per 1 theorie toets  1 S 50 ü 3 2>103   CIJF

bewegen/samenleving
 

4/5 1 per 1 Spelen 1 Basketbal  / Handbal PR 6x50min ü 4 1>104   CIJF

bewegen
 

4/5 1 per 1 Schrijven van een sportbiografie S ü 5>105   V/G 

4/5 2 per 2 Spelontwerp/methodiek uitleg d.m.v. een filmpje PR ü 6 1>121   CIJF 

4/5 2 per 2  theorie toets 2 S 50 ü 7 2>122   CIJF

bewegen/samenleving
 

4/5 2 per 2 bewegen op muziek 1 PR 4x50min ü 8 1>123   CIJF

bewegen
 

4/5 2 per 2 Organisatie sportdag/ toernooi PR ü 9 1>124   CIJF 

4/5 2 per 2 Spelen  volleybal PR 4x50 ü 10 1>125   CIJF

bewegen
 

4/5 3 per 3  Theorie  toets 3 S 50 ü 11 2>141   CIJF 

4/5 3 per 3  Softbal  slaan met pitchen en catchen PR 3x50min ü 12 1>142   CIJF

bewegen
 

4/5 3 per 3 Atletiek 3 starten en sprint PR 3x50 ü 13 1>143   CIJF

bewegen
 

4/5 3 per 3 Maken van een trainingsschema S ü 14 1>144   CIJF 

4/5 3 per 3 sportspecifieke warming up in tweetallen of lesgeven in een
onderdeel naar keuze in overleg met de bsm docent

PR ü 15 1>145   CIJF 
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4/5 bewegen, sport en maatschappijHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n
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t 
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2016-2018

4/5 4 per 4 zelfverdediging PR ü 16>161   V/G 

4/5 4 per 4 Observeren en geven van training bij een vereniging PR ü 17 1>162   CIJF 

4/5 4 per 4 Handenstand overslag PR ü 18 1>163   CIJF 

4/5 5 per 5 Bewegen en regelen PR ü 19 1>181   CIJF

algemeen
 

4/5 5 per 5 Techn/spel badminton PR ü 20 1>182   CIJF 

4/5 5 per 5 Kast lengte sprong (hurk/spreidsprong) PR ü 21 1>183   CIJF 

26-9-2017 8:36:242 van 2



4/5 Combinatie cijferHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n
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t 

m
ee

2016-2018

4/5 eindcijfer Maatschappijleer S ü 1 1>1   CIJF 

4/5 eindcijfer Profielwerkstuk S ü 2 1>2   CIJF 
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4/5 CKVHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n
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t 

m
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2016-2018

4/5 1 Verslag Culturele Activiteit S/PR ü 1 1>101   CIJF 

4/5 1 TW1 Toets Kunst&Cultuur ckv WP S 50 min ü 2 2>102  ü CIJF 

4/5 2 Presentatie/Reportage Thema S/PR ü 3 1>121   CIJF

Domein C
 

4/5 2 Kunstdossier deel 1 H4 S/PR ü 4>122   V/G 

4/5 3 Presentatie/Reportage thema S/PR ü 5 1>141   CIJF 

4/5 3 Kunstdossier deel 2 (Einddossier 6xCA H4) S ü 6>142   V/G

Domein D
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4/5 Duits + lit.HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n

ie
t 

m
ee

2016-2018

4/5 1 per1 Een aantal (on)aangekondigde toetsen m.b.t. idioom en grammatica. S  1>101 ü CIJF 

4/5 1 per1 Kijk- en/of Luistertoets I S ca. 50  1>102   CIJF 

4/5 1 per1 Methodetoets 1 S  1>103   CIJF 

4/5 1 TW1 Toets Leesvaardigheid 1 S 100  2>104   CIJF 

4/5 2 per 2 Een aantal (on)aangekondigde toetsen m.b.t. idioom en grammatica S  1>121 ü CIJF 

4/5 2 per2 Methodetoets 2 S  1>122   CIJF 

4/5 2 per2 Brieftoets S 50 min.  2>123   CIJF 

4/5 2 per2 Spreekvaardigheid M 5 - 10  2>124   CIJF 

4/5 2 TW2 Toets Leesvaardigheid 2 S 100  2>125   CIJF 

4/5 3 per3 Een aantal (on)aangekondigde toetsen m.b.t. idioom en grammatica S  1>141 ü CIJF 

4/5 3 per3 Voortgangstoets t.b.v. Kijk-, Luister- en Leesvaardigheid S 50  1>142   CIJF 

4/5 3 per3 Methodetoets 3 S  1>143   CIJF 

4/5 3 per3 Spreekvaardigheid: Dialoog M 10-15  1>144   CIJF 

4/5 3 TW3 Toets Leesvaardigheid 3 S 100  2>145   CIJF 

4/5 3 per3 Kijk- en/of Luistertoets II S ca. 50  1>146   CIJF 
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4/5 Duits + lit.HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.
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.

WegingV
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Nr. T
el

t 
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t 
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2016-2018

4/5 4 per4 Voortgangstoetsen t.b.v. de Schrijfvaardigheid S ü 1 1>161 ü CIJF 

4/5 4 TW4 Toets Schrijfvaardigheid Zakelijke brief S 75 ü 2 3>162  ü CIJF 

4/5 5 per5 Voortgangstoetsen t.b.v. Kijk-, Luister- en Leesvaardigheid S ü 3 1>181 ü CIJF 

4/5 5 per5 Toets Kijk- en Luistervaardigheid S ü 4 3>182  ü CIJF 

4/5 5 per5 Toets Spreekvaardigheid - Mondeling M ü 5 4>183  ü CIJF 
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4/5 EconomieHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n
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t 

m
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2016-2018

4/5 1 Lesbrief: JONG&OUD
Lesbrief: GELDZAKEN
Lesbrief: REKONOMIE H1 t/m H3
Economische experimenten

S ü 1 1>   CIJF 

Per 1 50 1> tussentoets 1a  GELDZAKEN: H1 t/m H4 + REKONOMIE: H1 t/m H3 + JONG&OUD: H1101  
Per 1 50 1> tussentoets 1b JONG&OUD H1 t/m H4102  
TW 1 75 2> eindtoets 1 JONG&OUD: H3 t/m H9103 ü

4/5 2 Lesbrief: VERVOER
Economische experimenten

S ü 2 1>   CIJF 

Per 2 50 1> tussentoets 2 VERVOER: H1 t/m H4 121  
TW 2 75 2> eindtoets 2 VERVOER: H1 t/m H6122 ü

4/5 3 Lesbrief: LEVENSLOOP HAVO
Lesbrief: WERK&WERKLOOSHEID
Economische experimenten

S ü 3 1>   CIJF 

Per 3 50 1> tussentoets 3 WERK&WERKLOOSHEID: H1+H2 & LEVENSLOOP HAVO: H1141  
TW 3 75 2> eindtoets 3 LEVENSLOOP HAVO: H1 t/m H5142 ü

4/5 4 Lesbrief: EUROPA (H3 NIET) 
Lesbrief: VERDIENEN&UITGEVEN
Economische experimenten

S ü 4 1>   CIJF 

Per 4 50 2> eindtoets 4a EUROPA: H1 t/m H5 (H3 NIET)161  
TW 4 75 2> eindtoets 4b VERDIENEN&UITGEVEN: H1 t/m H5162 ü

4/5 5 Lesbrief: MARKT&OVERHEID
Economische experimenten

S ü 5 1>   CIJF 

Per 4 50 1> tussentoets 5 MARKT&OVERHEID: H1 t/m H4181  
TW 5 75 2> eindtoets 5   MARKT&OVERHEID: H1 t/m H7182 ü

4/5 PO havo 5 Praktische Opdracht samenstellen Eco boek PR ü 6 1>291   CIJF 
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4/5 Engels + lit.HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n

ie
t 

m
ee

2016-2018

4/5 1 per1 Tt1 schr. toetsen S  1>101 ü CIJF 

4/5 1 per1 Tt2 methodetoets Of Course 1-2 S 50 min.  1>102   CIJF 

4/5 1 TW1 Tt3 CE TL/HAVO leestoets S 100 min.  2>103   CIJF

leesvaardigheid
 

4/5 2 per2 Tt4 schr. toetsen S  1>121 ü CIJF 

4/5 2 per2 Tt5 CITO HAVO kijk-/luistertoets S 50 min.  1>122   CIJF

kijk- en luistervaardigheid
 

4/5 2 per2 Tt6 methodetoets Of Course 3-4 S 50 min.  1>123   CIJF 

4/5 2 TW2 Tt7 CE HAVO leestoets S 100 min.  2>124   CIJF

leesvaardigheid
 

4/5 3 per3 Tt8 schr. toetsen S  1>141 ü CIJF 

4/5 3 per3 Tt9 formele brief S 50 min.  1>142   CIJF

schrijfvaardigheid
 

4/5 3 per3 Tt10 methodetoets Of Course 4-5 S 50 min.  1>143   CIJF 

4/5 3 TW3 Tt11 CE HAVO leestoets S 100 min.  2>144   CIJF

leesvaardigheid
 

4/5 4 per4 Et1 vocabulairetoets 1 S 25 min. ü 1 1>161   CIJF

leesvaardigheid
 

4/5 4 TW4 Et2 langere formele brief S 100 min. ü 2 6>162  ü CIJF

schrijfvaardigheid
 

4/5 5 per5 Et3 CITO HAVO kijk-/luistertoets S 60 min. ü 3 6>181  ü CIJF

kijk- en luistervaardigheid
 

4/5 5 per5 Et4 vocabulairetoets 2 S 25 min. ü 4 1>182   CIJF

leesvaardigheid
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4/5 Engels + lit.HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
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WegingV
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z.

Nr. T
el
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2016-2018

4/5 5 per5 Et5 presentatie/discussie M 25 min. ü 5 6>183  ü CIJF

gespreksvaardigheid
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4/5 Frans + lit.HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n
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t 
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2016-2018

4/5 1 per 1 Tt1: een aantal vaardigheidstoetsen S/PR  3>101 ü CIJF 

4/5 1 per 1 Tt2: voortgangstoets S 50 min  1>102   CIJF 

4/5 1 per 1 Tt3: voortgangstoets S 50 min  1>103   CIJF 

4/5 1 TW 1 Tt4: toets leesvaardigheid S 100 min  2>104   CIJF 

4/5 2 per 2 Tt5: een aantal vaardigheidstoetsen S/PR  3>121 ü CIJF 

4/5 2 per 2 Tt6: voortgangstoets S 50 min  1>122   CIJF 

4/5 2 per 2 Tt7: voortgangstoets S 50 min  1>123   CIJF 

4/5 2 TW 2 Tt8: toets leesvaardigheid S 100 min  3>124   CIJF 

4/5 3 per 3 Tt9: een aantal vaardigheidstoetsen S/PR  3>141 ü CIJF 

4/5 3 per 3 Tt10: voortgangstoets S 50 min  1>142   CIJF 

4/5 3 per 3 Tt11: voortgangstoets S 50 min  1>143   CIJF 

4/5 3 TW3 Tt12: toets leesvaardigheid S 100 min  4>144   CIJF 

4/5 4 per 4 Et1: voortgangstoets S 50 min ü 1 1>161   CIJF 

4/5 4 TW 4 Et2: voortgangstoets S 50 min ü 2 1>162   CIJF 

4/5 5 per 5 Et3: voortgangstoets S 50 min ü 3 1>181   CIJF 
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4/5 Frans + lit.HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.
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WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
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t 

m
ee

2016-2018

4/5 5 per 5 Et4: toets spreekvaardigheid M 30 min ü 4 3>182  ü CIJF 

4/5 5 per 5 Et5: CITO Kijk- en Luistertoets S 100 min ü 5 3>183  ü CIJF 

4/5 5 TW 5 Et6: toets schrijfvaardigheid S 100 min ü 6 3>184  ü CIJF 

4/5 5 Aantal verwerkingsopdrachten literatuur S ü 7>185   V/G 
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4/5 GeschiedenisHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n
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t 

m
ee

2016-2018

4/5 1 per 1 Tussentoets 1 h. 1 Jagers en boeren h.2 Grieken en Romeinen en h.
3  Monniken en ridders

S 50 min. ü 1 1>101   CIJF 

4/5 1 TW 1 Eindtoets 1 h. 4 Steden en staten en h. 5 Ontdekkers en hervormers S 50 ü 2 2>102  ü CIJF 

4/5 2 per 2 Tussentoets 2 h. 6 Regenten en vorsten S 50 min. ü 3 1>121   CIJF 

4/5 2 per 2 Praktische Opdracht historische contexten PR ü 4 2>122   CIJF 

4/5 3 per 3 Tussentoets 3 h. 7 Pruiken en revoluties S 50 min. ü 5 1>141   CIJF 

4/5 3 TW 3 Eindtoets 3 h. 7 Pruiken en revoluties en h. 8 Burgers en
stoommachines

S 50 min. ü 6 2>142  ü CIJF 

4/5 4 per 4 Tussentoets h. 9 Wereldoorlogen S 50 min. ü 7 1>161   CIJF 

4/5 4 TW 4 Eindtoets 4 Geschiedeniswerkplaats Handboek historisch overzicht
h. 5 t/m h. 10

S 100 min. ü 8 3>162  ü CIJF 

4/5 5 TW 5 Eindtoets 5 drie historische contexten: a. Republiek 1515 - 1648; b.
Duitsland 1871 - 1945; c. Koude Oorlog 1945 - 1991

S 100 min. ü 9 3>181  ü CIJF 
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4/5 Kunst (bv) HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n
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t 
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2016-2018

4/5 1 per. 1 Kua Tussentoets. massamedia in de tweede helft van de 20e eeuw. S 50 min.  1>101   CIJF 

4/5 1 per. 1 KuBV Werkstuk1 Voorstudie + eindwerkstuk PR ü 1 3>102   CIJF 

4/5 1 per 1 KuBV Werkstuk 2 Voorstudie + eindwerkstuk PR ü 2 3>103   CIJF 

4/5 2 per. 2 Kua opdracht schriftelijk S  1>121   CIJF 

4/5 2 per. 2 KuBV Werkstuk 3. Voorstudie + eindwerkstuk 2-dimensionaal. PR ü 3 3>122   CIJF 

4/5 2 per. 2 KuBV Werkstuk4. Voorstudie + eindwerkstuk PR ü 4 3>123   CIJF 

4/5 2 TW2 Kua Eindtoets Massamedia in de tweede helft van de 20e eeuw. S 100 min  2>124   CIJF 

4/5 3 per. 3 Kua Tussentoets  Moderne in de eerste helft van de 20e eeuw. S 50 min  1>141   CIJF 

4/5 3 per. 3 KuBV Werkstuk 5 Voorstudie + eindwerkstuk 3- dimensionaal PR ü 5 3>142   CIJF 

4/5 3 per. 3 KuBV Werkstuk6. Dossier opdrachten, foto's en schetsen/portfolio PR ü 6 2>143   CIJF 

4/5 4 per. 4 Kua Tussentoets Moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw. S ü 7 1>161   CIJF 

4/5 4 per. 4 KuBV Werkstuk 7. Voorstudie + eindwerkstuk PR ü 8 3>162   CIJF 

4/5 4 per. 4 KuBV Werkstuk 8 Praktijktentamen 1 dag PR ü 9 4>163   CIJF 

4/5 4 TW4 Kua Eindtoets Moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw. S 100 min. ü 10 2>164  ü CIJF 

4/5 5 per. 5 Kua Tussentoets Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19e
eeuw.

S 50 min ü 11 1>181   CIJF 
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4/5 Kunst (bv) HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
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WegingV
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Nr. T
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t 
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2016-2018

4/5 5 per. 5 KuBV Werkstuk 9 Voorstudie + eindwerkstuk PR ü 12 3>182   CIJF 

4/5 5 per. 5 KuBV Werkstuk 10 Praktijktentamen 1 dag PR ü 13 4>183   CIJF 

4/5 5 per. 5 KuBV Werkstuk 11. Dossier: opdrachten + foto's,schetsen/portfolio S ü 14 2>184   CIJF 

4/5 5 TW5 Kua  Eindtoets Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19e eeuw. S 100 min. ü 15 2>185  ü CIJF 
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4/5 Kunst (bv) extraHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n

ie
t 
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2016-2018

4/5 1 per.1 Werkstuk 1 PR ü 1 1>101   CIJF 

4/5 1 per.1 Werkstuk 2  PR ü 2 1>102   CIJF 

4/5 2 per.2 Werkstuk 3   PR ü 3 1>121   CIJF 

4/5 2 per.2 Werkstuk 4 PR ü 4 1>122   CIJF 

4/5 3 per.3 Werkstuk 5 PR ü 5 1>141   CIJF 

4/5 3 per.3 Werkstuk 6  (extra) PR ü 6 1>142   CIJF 

4/5 3 per.3 Werkstuk 7 Kunstdossier/Portfolio. PR ü 7 1>143   CIJF 

4/5 3 per.3 Scriptie over een kunstenaar uit de 20e eeuw ( schilder,
beeldhouwer, architect).
(extra)

S ü 8 2>144   CIJF 

4/5 4 per.4 Werkstuk 9 Voorstudie + eindwerkstuk PR ü 9 1>161   CIJF 

4/5 4 per.4 Werkstuk 10 Voorstudie + eindwerkstuk (extra) PR ü 10 1>162   CIJF 

4/5 4 per.4 Praktijktentamen 1 dag PR 8.00-16.0 ü 11 2>163   CIJF 

4/5 5 per.5 werkstuk 12  Voorstudie = eindwerkstuk PR ü 12 1>181   CIJF 

4/5 5 per.5 Werkstuk 13 Voorstudie + eindwerkstuk (extra) PR ü 13 1>182   CIJF 

4/5 5 per.5 Praktijktentamen ( 1 dag) PR 8.00-16.0 ü 15 2>184   CIJF 

4/5 5 per.5 Werkstuk 14 Kunstdossier/Portfolio. PR ü 14 1>183   CIJF 
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4/5 Kunst (Drama)HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n
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t 
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2016-2018

4/5 1 per1 kua TT Massamedia S 50 min  1>101   CIJF 

4/5 1 per1 Kudr : elementaire spel-bewegingsopdrachten
scenes spelen voor eigen groep

PR ü 1 3>102   CIJF 

4/5 1 per1 Kudr : analyse theater scene/stuk S ü 2 3>103   CIJF 

4/5 2 per2 kua: opdracht schriftelijk S  1>121   CIJF 

4/5 2 per2 Kudr : elementaire spel-bewegingsopdrachten
spelen scenes voor eigen groep met behulp van theatertechniek,
aankleding 

PR ü 3 3>122   CIJF 

4/5 2 TW2 kua: Eindtoets Massamedia S 100min  2>123   CIJF 

4/5 2 per2 Kudr : bezoek en analyse voorstelling in theater S ü 4 3>124   CIJF 

4/5 3 per3 kua: TT Moderne tweede helft twintigste eeuw S 50min  1>141   CIJF 

4/5 3 per3 Kudr: presentatie spel beweging PR ü 5 3>142   CIJF 

4/5 3 per3 Kudr : Balansverslag evaluatie S 50 min ü 6 2>143   CIJF 

4/5 4 per4 Kudr : spelcene PR ü 7 3>161   CIJF 

4/5 4 per4 Kudr : bezoek+analyse voorstelling S ü 8 3>162   CIJF 

4/5 4 TW4 kua: eindtoets Moderne eerste helft twintigste eeuw S 100 ü 9 2>163  ü CIJF 

4/5 5 per5 Kudr : scenes met aankleding PR ü 10 3>181   CIJF 

4/5 5 per5 kua: TT cultuur Romantiek en Realisme 19e eeuw S ü 11 1>182   CIJF 

26-9-2017 8:36:281 van 2



4/5 Kunst (Drama)HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.
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Nr. T
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t 
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2016-2018

4/5 5 per5 Kudr: eindverslag drama h4/h5 S ü 12 3>183   CIJF 

4/5 5 per5 Kudr: collage voorstelling PR ü 13 4>184   CIJF 

4/5 5 TW5 Kua ET Culttuur Romantiek en Realisme 19e eeuw S 100 min. ü 14 2>185  ü CIJF 

26-9-2017 8:36:282 van 2



4/5 Kunst (drama) extraHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n

ie
t 

m
ee

2016-2018

4/5 1 per1 Kudr : elementaire spel-bewegingsopdrachten
scenes spelen voor eigen groep

PR ü 1 1>101   CIJF 

4/5 1 per1 Kudr : analyse theater scene/stuk S ü 2 1>102   CIJF 

4/5 2 per2 Kudr : elementaire spel-bewegingsopdrachten
spelen scenes voor eigen groep met behulp van theatertechniek,
aankleding 

PR ü 3 1>121   CIJF 

4/5 2 per2 Kudr : bezoek en analyse voorstelling in theater S ü 4 1>122   CIJF 

4/5 3 per3 Kudr : elementair spel en beweging PR ü 5 1>141   CIJF 

4/5 3 per3 Kudr : Balansverslag evaluatie S 50 min ü 6 1>142   CIJF 

4/5 3 per3 DrExtra: verslag proces+presentaties video PR ü 7 1>143   CIJF 

4/5 4 per4 Kudr : spelcene PR ü 8 1>161   CIJF 

4/5 4 per4 Kudr : bezoek+analyse voorstelling S ü 9 1>162   CIJF 

4/5 4 per4 Dr.Extra: openbare workshop/les drama met infomap PR ü 10 3>163   CIJF 

4/5 5 per5 Kudr : scenes met aankleding PR ü 11 1>181   CIJF 

4/5 5 per5 Kudr: eindverslag drama h4/h5 S ü 12 1>182   CIJF 

4/5 5 per5 Kudr: collage voorstelling PR ü 13 1>183   CIJF 

4/5 5 per5 Dr.Extra: verslag+infomap drama h4-h5 osg winkler prins S/PR ü 14 2>184   CIJF 

26-9-2017 8:36:291 van 1



4/5 Kunst (muziek)HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.
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WegingV
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Nr. T
el
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n
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t 
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2016-2018

4/5 1 per 1 Kua : Tussentoets Massamedia in de 2e helft van de 20e eeuw S 50 min  1>101   CIJF 

4/5 1 per 1 Kumu : Musiceren in groepen PR ü 1 2>102   CIJF 

4/5 1 TW1 Kumu : Algemene Muziekleer S 50 min ü 2 1>103  ü CIJF 

4/5 2 per 2 Kumu : Mediagebruik/Geluidstechniek S 50 min  2>121  ü CIJF 

4/5 2 per 2 Kumu : Presentatie Koorstuk PR ü 3 1>123   CIJF 

4/5 2 per 2 Kua opdracht schriftelijk S  1>122   CIJF 

4/5 2 TW2 Kumu : Algemene Muziekleer S 75 min ü 4 4>124  ü CIJF 

4/5 2 TW2 Kua : Eindtoets Massamedia in de 2e helft van de 20e eeuw S 100 min  2>125   CIJF 

4/5 3 per 3 Kua : Tussentoets Moderne in de 1e helft van de 20e eeuw S 50 min.  1>141   CIJF 

4/5 3 per 3 Kumu : Componeren/Presenteren eigen compositie S/PR ü 5 3>142   CIJF 

4/5 3 per 3 Kumu : Individueel musiceren (eigen instrument of in groepen) PR ü 6 3>143   CIJF 

4/5 3 TW3 Kumu : Muziekgeschiedenis Pop S 75 min ü 7 2>144  ü CIJF 

4/5 4 per 4 Kua: Tussentoets Moderne in de 1e helft van de 20e eeuw S 50 min. ü 8 1>161   CIJF 

4/5 4 per 4 Kumu : Zelfstandig een song bewerken, instuderen en uitvoeren PR ü 9 3>162   CIJF 

4/5 4 TW4 Kumu : Muziekgeschiedenis Klassiek (Middeleeuwen t/m Barok) S 50 min ü 10 2>163  ü CIJF 

26-9-2017 8:36:291 van 2



4/5 Kunst (muziek)HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.
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WegingV
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Nr. T
el
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2016-2018

4/5 4 TW 4 Kua: Eindtoets Kunst van het Moderne in de 1e helft van de 20e
eeuw

S 100 min ü 11 2>164  ü CIJF 

4/5 5 per 5 Kua: Tussentoets Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19e
eeuw.

S 50 min. ü 12 1>181   CIJF 

4/5 5 per 5 Kumu : Individueel musiceren (eigen instrument of in groepen) PR ü 13 3>182   CIJF 

4/5 5 TW5 Kumu : Muziekgeschiedenis Klassiek (Klassiek t/m 20e eeuw) S 75 min ü 14 2>183  ü CIJF 

4/5 5 TW 5 Kua: Eindtoets Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19e eeuw. S 100 min. ü 15 2>184  ü CIJF 

4/5 5 per 5 Kumu : Openbaar Schoolonderzoek (afsluitende presentatie met de
hele groep)

PR ü 16 4>185   CIJF 

26-9-2017 8:36:292 van 2



4/5 Kunst (muziek) extraHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
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WegingV
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z.

Nr. T
el

t 
n
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t 
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2016-2018

4/5 1 per 1 Kumu : Musiceren in groepen PR ü 1 2>101   CIJF 

4/5 1 per 1 Mu Xtra: Muziek componeren/monteren onder film of video PR ü 2 2>102   CIJF 

4/5 1 TW1 Kumu : Algemene Muziekleer S 50 min ü 3 1>103  ü CIJF 

4/5 2 per 2 Kumu : Mediagebruik/Geluidstechniek S 50 min  2>121  ü CIJF 

4/5 2 per 2 Mu Xtra: Verslag open dag muziekopleiding (conservatorium) S ü 4 1>122   CIJF 

4/5 2 per 2 Kumu : Componeren/Presenteren eigen compositie S/PR ü 5 3>123   CIJF 

4/5 2 per 2 Mu Xtra: Een bijdrage leveren aan het organiseren van de
Talentenjachten op de WP (bijv. programma en boekje
samenstellen.)

S/PR ü 6 1>124   CIJF 

4/5 2 TW2 Kumu : Algemene Muziekleer S 75 min ü 7 4>125  ü CIJF 

4/5 3 per 3 Kumu : Presentatie Koorstuk PR ü 8 2>141   CIJF 

4/5 3 per 3 Mu Xtra: Walking Bass componeren bij een gegeven jazz melodie S 50 min. ü 9 2>142   CIJF 

4/5 3 per 3 Kumu : Individueel musiceren (eigen instrument of in groepen) PR ü 10 3>143   CIJF 

4/5 3 per 3 Mu Xtra: Concertverslag + mondeling Pop/Jazz concert S/PR ü 11 1>144   CIJF 

4/5 3 TW3 Kumu : Muziekgeschiedenis Pop S 75 min ü 12 2>145  ü CIJF 

4/5 4 per 4 Kumu : Zelfstandig een song bewerken, instuderen en uitvoeren PR ü 13 3>161   CIJF 

4/5 4 per 4 Mu Xtra: Instuderen van eenvoudig koor/instrumentaal werk met een
groep

PR 100 min ü 14 2>162   CIJF 

26-9-2017 8:36:301 van 2



4/5 Kunst (muziek) extraHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.
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el

t 
n

ie
t 

m
ee

2016-2018

4/5 4 TW4 Kumu : Muziekgeschiedenis Klassiek (Middeleeuwen t/m Barok) S 50 min ü 15 2>163  ü CIJF 

4/5 5 per 5 Mu Xtra: Componeren in een stijl (klassiek of licht) S ü 16 2>181   CIJF 

4/5 5 per 5 Kumu : Individueel musiceren (eigen instrument of in groepen) PR ü 17 3>182   CIJF 

4/5 5 per 5 Mu Xtra: Concertverslag + mondeling klassiek concert S/PR ü 18 2>183  ü CIJF 

4/5 5 TW5 Kumu : Muziekgeschiedenis Klassiek (Klassiek t/m 20e eeuw) S 75 min ü 19 2>184  ü CIJF 

4/5 5 per 5 Kumu : Openbaar Schoolonderzoek (afsluitende presentatie met de
hele groep)

PR ü 20 4>185   CIJF 

26-9-2017 8:36:302 van 2



4/5 Lichamelijke opv.HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.
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2016-2018

4/5 1 per1 volleybal taktiek m.b.v. scoreformulieren PR 4x 50 min ü 1 1>101   CIJF 

4/5 1 per1 acro gym  , aanleren en ontwerpen van oefeningen(5) in groepjes PR ü 2 1>102   CIJF 

4/5 2 per2 basketbal taktiek zone verdediging m.b.v. scoreformulieren PR 4x 50 min ü 3 1>121   CIJF 

4/5 3 per3 atletiek : hoogspringen techniek straddle ,
              basishoogte 110cm , bonus + 0,5 : dames 125 cm , heren
130 cm

PR 6x 50 min ü 4 1>141   CIJF 

4/5 4 per4 unihockey spel ; aannemen, parcours, afronden op het doel PR 3x 50 min ü 5 1>161   CIJF 

4/5 HD per4 sportorientatie PR 4x 50 min ü 1>281   V/G 

4/5 HD per5 zelfverdedigingsvormen PR 2x 50 min ü 1>282   V/G 

4/5 HD per5 bewegen en gezondheid in combinatie met atletiek PR ü 1>283   V/G 

26-9-2017 8:36:301 van 1



4/5 Management & Org.HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.
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WegingV
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Nr. T
el
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2016-2018

4/5 1 M&O IN BALANS:H1 t/m H3 + H9 t/m H11 S  2>   CIJF 

Per 1 50 1> tussentoets 1 : H1 t/m H3101  
TW 1 75 2> eindtoets 1: H1 t/m H3 + H9 t/m H11102  

4/5 2 M&O IN BALANS: H3 + H9 t/m H15 S ü 1 2>   CIJF 

Per 2 50 1> tussentoets 2 : H3 + H9 t/m H13121  
TW 2 75 2> eindtoets 2 ; H9 t/m H15122 ü

4/5 3 M&O IN BALANS : H15 + H20 t/m H24 S ü 2 2>   CIJF 

Per 3 50 1> tussentoets 3 : H20 + H21141  
TW 3 75 2> eindtoets 3 ; H15 + H20 t/m H24142 ü

4/5 4 M&O IN BALANS : H20 t/m H25 + H27 S ü 3 2>   CIJF 

Per 4 50 1> tussentoets 4: H23 + H25 + H27161  
TW 4 75 2> eindtoets 4: H20 t/m H25 + H27+dividendberekeningen162 ü

4/5 5 M&O IN BALANS : H9 t/m H15 + H20 t/m H25 + H27 + H31 t/m H36 S ü 4 2>   CIJF 

Per 5 50 1> tussentoets 5 : Divdidendberekeningen + H31 t/m H34181  
TW 5 100 2> eindtoets 5: Dividendberekeningen + H9 t/m H15 + H20 t/m H25 + H27 + H31 t/m H36182 ü

4/5 PO Havo4 PO Ondernemingsplan (H4 t/m H6, H8, H16 t/m H19, H26 en H28) PR ü 5 2>291   CIJFü

26-9-2017 8:36:301 van 1



4/5 MaatschappijleerHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
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2016-2018

4/5 1 Pluriforme samenleving S ü 1 4>   CIJF 

per 1 50 1> tt1 pluriforme samenleving101  
TW1 50 3> et1 pluriforme samenleving102 ü

4/5 2 Politiek S ü 2 4>   CIJF 

per2 50 min 1> tt2 politiek121  
TW2 50 min 3> et2 politiek122 ü

4/5 3 Rechtsstaat S ü 3 4>   CIJF 

per 3 50 1> tt3 rechtsstaat141  
TW3 50 3> et3 rechtsstaat142 ü

4/5 PO per 2,3 PO S/PR per 3 ü 4 2>291   CIJF 

26-9-2017 8:36:301 van 1



4/5 MaatWetenschap.HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.
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WegingV
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Nr. T
el
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2016-2018

4/5 1 Ontwikkelingssamenwerking S ü 1 4>   CIJF 

per1 50 1> tussentoets 1 Ontwikkelingssamenwerking101  
TW1 100 minuten 3> eindtoets 1 Ontwikkelingssamenwerking102 ü

4/5 2 Werk S ü 2 4>121   CIJF 

per2 50 minuten 1> tussentoets 2 werk121  
TW2 100 minuten 3> eindtoets 2 Werk122 ü

4/5 3 Multiculturele Samenleving S ü 3 4>141   CIJF 

per3 50 min 1> tussentoets 3 Multiculturele samenleving141  
TW3 100 min 3> eindtoets 3 Multiculturele samenleving142 ü

4/5 4 Criminaliteit en rechtstaat S ü 4 8>161   CIJF 

per4 60 minuten 1> tussentoets 4 Criminaliteit161  
TW4 100 minuten 3> eindtoets 4 Criminaliteit162 ü

4/5 5  Massamedia + Politieke besluitvorming S ü 5 8>181   CIJF 

per5 60 minuten 1> tussentoets 5 Politiek181  
TW5 100 minuten 3> eindtoets 5 Media182 ü

4/5 PO H4/H5 Media/criminaliteit/politiek S ü 6 1>291   CIJFü

26-9-2017 8:36:301 van 1



4/5 NatuurkundeHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
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2016-2018

4/5 1 Hoofdstuk 1, 2 en 3 S ü 1 3>   CIJF 

per1 2 x 45 min 1> Tt1a: H1 Basisvaardigheden (practicum en toets)101  
per1 45 min 1> Tt1b: H2 Beweging (+basis)102  
TW1 90 min 4> Et1 : H2: Beweging en H3: Krachten (+basis)103 ü

4/5 2 Hoofdstuk 3, 4 en optica S ü 2 3>   CIJF 

per2 45 min 2> Tt2: H3 Krachten in evenwicht en H4 Krachtwetten (+basis)121  
TW2 90 min 4> Et2: H3: krachten in evenwicht, H4 Krachtwetten en Optica (+basis)122 ü

4/5 3 Hoofdstuk 6 en 11 S ü 3 3>   CIJF 

per3 45 min 2> Tt3: H6 Elektriciteit (+basis)141  
TW3 90 min 4> Et3: H11 Medische beeldvorming en H6 Elektriciteit (+basis)142 ü

4/5 4 Hoofdstuk 8, 5 en technische automatisering S ü 4 3>   CIJF 

45 min 1> Tt4a: H5 Materie en warmte (+basis)161  
45 min 1> Tt4b: H8 Arbeid en energie (+basis)162  

TW4 90 min 4> Et4: KK.A Technische automatisering en H5, H6 en H8  (+basis)163 ü
4/5 5 Hoofdstuk 9, 10 en herhaling S ü 5 3>   CIJF 

per5 45 min 1> Tt5a: H9 Golven en trillingen (+basis)181  
45 min 1> Tt5b: H10 Zonnestelsel en heelal (+basis)182  

TW5 90 min 4> Et5: H2, H3, H4, H9 en H10 (+basis)183 ü

26-9-2017 8:36:311 van 2



4/5 NatuurkundeHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
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2016-2018

4/5 PO Verschillende PO's
(Telt niet mee voor de overgang van H4 naar H5)

S/PR ü 6 1>   CIJFü

1> Elektriciteit291  
2> Arbeid en energie292  
2> Trillingen293  
2> Kracht en beweging294  
1> Straling295  
1> Systeembord296  

26-9-2017 8:36:312 van 2



4/5 Nederlands+ lit.HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
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2016-2018

4/5 1 per1 Leesvaardigheid 1 S 50 min.  3>101   CIJF 

4/5 1 per1 Cijfer taalverzorging toets Leesvaardigheid 1 S  0,33>102   CIJF

Taalverzorging
 

4/5 1 per1 Digitale toets taalverzorging/spelling S 50  1>103   CIJF 

4/5 1 TW1 Verhaalanalyse S 75 min.  1>104   CIJF 

4/5 1 TW1 Cijfer taalverzorging toets verhaalanalyse. S  0,33>105   CIJF

Taalverzorging
 

4/5 2 per2 Schrijftoets S 150 min  2>121   CIJF 

4/5 2 per3 Presentatie n.a.v. gelezen boek M  1>122   CIJF 

4/5 2 per2 Leesvaardigheid 2 S 75 min.  3>123   CIJF 

4/5 2 per2 Cijfer taalverzorging toets Leesvaardigheid 2 S  0,34>124   CIJF

Taalverzorging
 

4/5 3 per3 Debat of discussie n.a.v. onderzoek M  1>141   CIJF 

4/5 3 per3 Schrijftoets n.a.v. onderzoek S 150 min  2>142   CIJF 

4/5 3 TW3 Leesvaardigheid 3 S 75 min.  3>143   CIJF 

4/5 4 per4 Mondeling n.a.v. vier gelezen boeken, als voorbereiding
balansverslag schrijven.

M 15 min. ü 1 1>161  ü CIJF 

4/5 4 per4 Documenteren S ü 2>162   V/G 

4/5 4 TW4 Poëzieanalyse S 75 min. ü 3 1>163  ü CIJF 

26-9-2017 8:36:311 van 2



4/5 Nederlands+ lit.HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
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2016-2018

4/5 5 per5 Presentatie n.a.v. documenteren M ü 4 1>181   CIJF 

4/5 5 per5 Discussie n.a.v. documenteren M ü 5 1>182   CIJF 

4/5 5 per5 Balansverslag over acht gelezen boeken. S ü 6 1>183   CIJF 

4/5 5 per5 Mondeling n.a.v. acht gelezen boeken. M 25 min. ü 7 2>184  ü CIJF 

4/5 5 TW5 Schrijftoets n.a.v. aangeleverde documentatie S 180 min. ü 8 3>185  ü CIJF 

26-9-2017 8:36:312 van 2



4/5 Nat.,Leven & TechHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
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2016-2018

4/5 1 Aerosolen en vuile lucht S/PR 40 slu ü 1 2>101   CIJF 

4/5 2 Zeespiegelstijging in een Deltagebied S/PR 40 slu ü 2 2>121   CIJF 

4/5 2 Forensisch onderzoek S/PR 40 slu ü 3 2>122   CIJF 

4/5 3 Bewust overwogen biertje S/PR 40 slu ü 4 2>141   CIJF 

4/5 3 O&O en PO's S/PR 20 slu ü 5 1>142 ü CIJF 

4/5 4 Maak het verschil S/PR 40 slu ü 6 2>161   CIJF 

4/5 4 Natuurrampen S/PR 20 slu ü 7 1>162   CIJF 

4/5 5 Duurzaam, niet duur S/PR 40 slu ü 8 2>181   CIJF 

4/5 5 Medische beeldvorming S/PR 40 slu ü 9 2>182   CIJF 

26-9-2017 8:36:311 van 1



4/5 Profielwerkstuk HAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
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2016-2018

4/5 4 per 4 Profielwerkstuk S/PR ü 1 1>161   CIJF 

26-9-2017 8:36:311 van 1



4/5 RekenenHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.
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2016-2018

4/5 1 Toets 1 S 50 min.  1>101   CIJF 

4/5 2 Toets 2 S 50 min.  1>121   CIJF 

4/5 3 Toets 3 S 50 min.  1>141   CIJF 

4/5 3 Toets 4 Rekentoets cijfer voor overgang S 120 min.  1>142   CIJF 

4/5 5 Rekentoets cijfer op cijferlijst S 120 min.  >181  ü CIJFü

26-9-2017 8:36:321 van 1



4/5 ScheikundeHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
ETijd N
r.

H
er

.

WegingV
er

z.

Nr. T
el

t 
n

ie
t 

m
ee

2016-2018

4/5 1 Hoofdstukken 2,3 en 4 S ü 1 2>   CIJF 

per1 45 1> Tt 1: H2 Schatkamer aarde + H4 Zouten uit zee + basis101  
TW1 90 2> Et 1: H2 Schatkamer aarde, H3 Brandstoffen, H4 Zouten uit zee + basis102 ü

4/5 2 Hoofdstukken 5 en 6 S ü 2 2>   CIJF 

per2 45 1> Tt 2: H5 Chemisch rekenen + basis121  
TW2 90 2> Et 2: H5 chemisch rekenen, H6 water + basis122 ü

4/5 3 Hoofdstukken 2 t/m 8

Let op: De eindtoets gaat over H2, H3, H4, H5, H6, H7 en H8

S ü 3 2>   CIJF 

per3 45 1> Tt 3: H7 brandend maagzuur + basis141  
TW3 90 2> Et 3: H5 Chemisch rekenen; H6 Water; H7 brandend maagzuur; H8 Onderzoek + basis142 ü

4/5 4 Hoofdstukken 9; 10 en 11 S ü 4 3>   CIJF 

per4 45 1> Tt 4: H9: Energie en reactiesnelheid; H10 Voeding + basis161  
TW4 90 2> Et 4: H9 Energie en reactiesnelheid; H10 Voeding; H11 Autobrandstof + basis162 ü

4/5 5 Hoofdstukken 12; 13 en 14 S ü 5 3>   CIJF 

per5 45 1> Tt 5: H12 Nieuwe materialen; H13 Evenwichten + basis181  
TW5 90 2> Et 5: H12 Nieuwe materialen; H13 Evenwichten; H14 Groene Chemie + basis182 ü

4/5 PO Havo4/5 praktische opdracht:  enkele praktische opdrachten PR ü 6 1>291 ü CIJFü

26-9-2017 8:36:321 van 1



4/5 Wiskunde AHAVO

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv S
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2016-2018

4/5 1 havo 4 H1: Rekenregels en verhoudingen
H2: Verwerken van data

S ü 1 2>   CIJF 

per. 1 45 min. 1> tt1: H1 + H2 (kan uit meerdere deeltoetsen bestaan)101  
TW1 75 min. 2> et1: H1 + H2102 ü

4/5 2 havo 4 H3: Tabellen en grafieken
H4: Handig tellen
H5: Lineaire verbanden

S ü 2 2>   CIJF 

per. 2 45 min. 1> tt2: H3 + H4 + H5 (kan uit meerdere deeltoetsen bestaan)121  
TW2 75 min. 2> et2: H3 + H4 + H5122 ü

4/5 3 havo 4 H5: Lineaire verbanden
H6: Statistiek en beslissingen
H7: Veranderingen

S ü 3 2>   CIJF 

per. 3 45 min. 1> tt3: H5 + H6 + H7 (kan uit meerdere deeltoetsen bestaan)141  
TW3 75 min. 2> et3: H5 + H6 + H7142 ü

4/5 4 havo 5 H8: Statistiek met de computer
H9: Exponentiële verbanden
H10: Statistische variabelen

S ü 4 3>   CIJF 

per. 4 45 min. 1> tt4: H8 + H9 + H10 (kan uit meerdere deeltoetsen bestaan)161  
TW4 90 min. 2> et4: H8 + H9 + H10162 ü

4/5 5 havo 5 H10: Statistische variabelen
H11: Formules en vergelijkingen
H12: Examentraining

S ü 5 3>   CIJF 

per. 5 45 min. 1> tt5: H10 + H11 + H12 (kan uit meerdere deeltoetsen bestaan)181  
TW5 90 min. 2> et5: H10 + H11 + H12182 ü

26-9-2017 8:36:321 van 1
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4/5 1 havo 4 H1: Formules, grafieken en vergelijkingen
H2: Veranderingen

S ü 1 2>   CIJF 

per. 1 45 min. 1> tt1: H1 + H2 (kan uit meerdere deeltoetsen bestaan)101  
TW1 75 min. 2> et1: H1 + H2102 ü

4/5 2 havo 4 H3: Hoeken en afstanden
H4: Werken met formules

S ü 2 2>   CIJF 

per. 2 45 min. 1> tt2: H3 + H4 (kan uit meerdere deeltoetsen bestaan)121  
TW2 75 min. 2> et2: H3 + H4122 ü

4/5 3 havo 4 H5: Machten, exponenten en logaritmen
H6: De afgeleide functie
H7: Lijnen en cirkels

S ü 3 2>   CIJF 

per. 3 45 min. 1> tt3: H5 + H6 + H7 (kan uit meerdere deeltoetsen bestaan)141  
TW3 75 min. 2> et3: H5 + H6 + H7142 ü

4/5 4 havo 5 H8: Goniometrie
H9: Groei

S ü 4 3>   CIJF 

per. 4 45 min. 1> tt4: H8 + H9 (kan uit meerdere deeltoetsen bestaan)161  
TW4 90 min. 2> et4: H8 + H9162 ü

4/5 5 havo 5 H10: Analytische berekeningen
H11: Functies en verbanden
H12: Examentraining

S ü 5 3>   CIJF 

per. 5 45 min. 1> tt5: H10 + H11 + H12 (kan uit meerdere deeltoetsen bestaan)181  
TW5 90 min. 2> et5: H10 + H11 + H12182 ü

26-9-2017 8:36:321 van 1



 



 


	voorkant PTA H5
	H5 Examenreglement 2017-2018
	1. Algemeen
	1.1. De deelschooldirecteur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af.
	1.2. De deelschooldirecteur en de examinatoren van de sector vormen de examencommissie.
	1.3. De deelschooldirecteur is belast met de uitvoerende taak m.b.t. de organisatie en coördinatie van het schoolexamen en de secretaris van het eindexamen met het centraal examen.
	1.4. Voor elk examenjaar wordt door de examencommissie voor 1 oktober van dat jaar een programma van toetsing en afsluiting vastgesteld, waarin in elk geval wordt aangegeven: welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst...
	1.5. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting wordt door de deelschooldirecteur voor 1 oktober van dat jaar toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten.
	1.6. Tijdens het laatste examenjaar worden ruim voor de aanvang van het centraal examen door de secretaris van het examen de data van het centraal examen aan de kandidaten bekend gemaakt.
	2. Indeling eindexamen Havo-Vwo
	2.1. Het eindexamen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en eventueel uit een centraal examen. In het programma van toetsing en afsluiting wordt van elk vak de examenvorm vermeld.
	2.2. Het schoolexamen Havo en Vwo bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd volgens de voorschriften, opgesteld door de examencommissie. Het examendossier bevat de cijferbeo...
	2.3. Het schoolexamen Havo en Vwo omvat mede een profielwerkstuk, dat betrekking heeft op ten minste een vak. Meerdere vakken is toegestaan.  Dit vak behoort bij het desbetreffende profieldeel, met dien verstande, dat indien het betreft het profiel Cu...
	2.4. Het schoolexamen wordt voor het Havo afgenomen in het vierde en vijfde leerjaar.
	2.5. Het schoolexamen wordt voor het Vwo afgenomen in het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
	2.6. Het schoolexamen Havo en Vwo wordt in ieder geval een week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten.
	3. Eindexamen Havo-Vwo
	3.1. Het eindexamen Havo-Vwo omvat:
	3.2. De leerling van een school voor Vwo, die in het bezit is van het diploma Havo is vrijgesteld van het volgen van onderwijs in de volgende vakken van het gemeenschappelijke deel: Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige Vorming, alsmede de Reken...
	3.3. De cijfers voor de volgende examenvakken c.q. -onderdelen (Maatschappijleer en het Profielwerkstuk) worden in een combinatiecijfer ondergebracht dat als zodanig meetelt in de slaag/zakregeling.
	4. Organisatie Schoolexamen Havo-Vwo
	4.1. De examinatoren stellen per vak in onderling overleg de opgaven en de normen vast.
	4.2. De inhoud van het schoolexamen Havo-Vwo is vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting, dat in elk examenjaar rond 1 oktober aan de kandidaten wordt uitgereikt. De toetsen, opdrachten en handelingsdelen, die onderdeel uitmaken van het sch...
	4.3. De resultaten en de voor het schoolexamen relevante bescheiden worden door de school bewaard in het examendossier van de kandidaat conform het bepaalde in artikel 2.2.
	4.4. Het schoolexamen kent -afhankelijk van het vak- de volgende toetsvormen:
	4.10. Voor die onderdelen van het schoolexamen die daarvoor in aanmerking komen, kent de examinator een beoordeling toe van "voldoende" of "goed", volgens in de school vastgestelde beoordelingscriteria.
	4.11. Voor die onderdelen van het schoolexamen, die daarvoor in aanmerking komen, kent de examinator een beoordeling toe van "naar behoren afgerond".
	4.12. De deelschooldirecteur kan toestaan, dat een kandidaat het schoolexamen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze, die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. In dat geval bepaalt de deelschooldirecteur de wijze waarop het examen za...
	4.13. De examinator stelt de kandidaat van elke beoordeling van een toets, die onderdeel is van het schoolexamen, zo spoedig mogelijk op de hoogte. De beoordeling wordt op het werk aangegeven. Voor toetsen met open en gesloten vragen gebeurt dat in ie...
	4.14. Indien een kandidaat bezwaar heeft tegen het toegekende cijfer of de toegekende beoordeling van een toets of een handeling heeft hij de mogelijkheid om binnen drie schooldagen, nadat het cijfer, c.q. de beoordeling, is bekendgemaakt en het werk ...
	4.15. Periodiek worden de door de kandidaat behaalde cijfers en beoordelingen voor onderdelen van het schoolexamen schriftelijk aan de kandidaat en zijn ouders/verzorgers meegedeeld.
	4.16. Aan het einde van het schoolexamen worden op een door de secretaris van het eindexamen te bepalen dag de cijfers en beoordelingen van het schoolexamen door de kandidaat gecontroleerd en voor akkoord getekend. De cijfers en beoordelingen zijn dan...
	4.17. De gezakte leerlingen hebben vrijstelling voor de volgende vakken en onderdelen, mits het SE-eindresultaat voldoende was: LO, CKV, NLT, BSM (Havo), WisD (Vwo) alsmede het Profielwerkstuk.
	4.18. Eén SE-gelabeld cijfer uit het voorexamenjaar, dat valt binnen de herkansingsregeling, mag worden herkanst.
	4.19. De studielast die beschikbaar komt doordat gezakte leerlingen vrijstellingen hebben, wordt ingezet bij zwakke vakken. Hiervoor wordt een, op elke leerling toegesneden, programma ontwikkeld. Dit programma heeft de status van een handelingsdeel.
	5. Cijfers Schoolexamen Havo-Vwo
	5.1. Voor de aanvang van het centraal examen Havo en Vwo maakt de deelschooldirecteur aan de kandidaat het volgende bekend: de cijfers die hij heeft behaald voor het schoolexamen, de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld.
	5.2. Het cijfer van het schoolexamen voor vakken waarin geen centraal examen wordt afgelegd wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10.
	5.3. Indien in een vak tevens een centraal examen wordt afgelegd, worden de bovengenoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal.
	5.4. Indien het eindcijfer van het schoolexamen in een vak een gemiddelde is met meer decimalen, wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal met dien verstande dat deze decimaal met 1 wordt verhoogd, indien de tweede decimaal zonder afronding 5 of...
	5.5. Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming en het vak Lichamelijke Opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel worden beoordeeld met "voldoende" of "goed". Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op...
	5.6. Voor een praktische opdracht geldt de volgende bepaling: wanneer een praktische opdracht na een bekende en vastgelegde deadline wordt ingeleverd, wordt voor elke werkdag dat deze deadline wordt overschreden een half punt van het cijfer afgetrokken.
	6. Herkansingsregeling toetsen Schoolexamen Havo-Vwo
	6.1. Binnen de sector Havo-Vwo van de Winkler Prins geldt de onderstaande herkansingsregeling:
	7. Organisatie Centraal Examen Havo-Vwo
	7.1. Het centraal examen voor Havo-Vwo wordt afgenomen in het laatste leerjaar.
	7.2. Het centraal examen voor Havo-Vwo kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede (in school) en het derde tijdvak (staatsexamen).
	7.3. Regels omtrent het centraal examen:
	7.4. De kandidaten ontvangen ruim voor het begin van het centraal examen een lijst met instructies met betrekking tot een correct verloop van het centraal examen.
	7.5. De kandidaten ontvangen ruim voor de aanvang van het centraal examen een lijst met de tijd en de plaats van het centraal examen.
	7.6. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de deelschooldirecteur, is verhinderd bij één of meer toetsen tijdens het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal exam...
	7.7. 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 zij...
	7.8. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de deelschooldirecteur aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de deelschooldirecteur aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat ...
	7.9. De deelschooldirecteur kan toestaan dat een (tijdelijk) gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de deelschooldirecteur de wijze waa...
	7.10. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de aangepaste wijze van examinering dat:
	7.11. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften in het Examenbesluit ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste ze...
	7.12. De in 7.11 bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbende op het centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten.
	7.13. Van elke afwijking bedoeld in 7.8 t/m 7.11 wordt mededeling gedaan aan de inspectie.
	7.14. Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de kandidaat ona...
	7.15. Vaststelling cijfer centraal examen
	8. Cijfers eindexamen Havo-Vwo
	8.1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.
	8.2. De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma...
	8.3. De kunstvakken kennen alleen een schoolexamen. Het eindexamen voor deze vakken bestaat uit het examenvak Kunst Algemeen.
	9. Vaststelling uitslag eindexamen Havo-Vwo
	9.1. De deelschooldirecteur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van artikel 10.
	9.2. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de deelschooldirecteur en de secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een eind...
	10. Uitslag eindexamen Havo-Vwo
	11. Herkansingsregeling Centraal Examen Havo-Vwo
	11.1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens artikel 10 is vastgesteld, het recht in het tweede tijdvak opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen. Hierbij gelden de voorwaard...
	11.2. De kandidaat stelt de deelschooldirecteur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in 11.1 bedoelde recht.
	11.3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
	11.4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en schriftelijk aan de kandidaat meegedeeld.
	12. Diploma, cijferlijst en certificaat Havo-Vwo
	12.1. De deelschooldirecteur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop zijn vermeld de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen, de vakken en het onderwe...
	12.2. De deelschooldirecteur c.q. de mentor reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop het profiel is (de profielen zijn) vermeld, waarin de kandidaat examen heeft gedaan. Duplica...
	12.3. Indien de kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die tenminste een eindexamen vormen, worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandi...
	12.4. De deelschooldirecteur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten.
	12.5. De deelschooldirecteur reikt aan de definitief voor het eindexamen gezakte Vavo-kandidaat een certificaat uit voor de vakken waarvoor hij het eindcijfer 6 of meer heeft behaald.
	13. Bezwaar, onregelmatigheden en beroep
	13.1. Bezwaar
	13.2. Maatregelen bij onregelmatigheden
	13.3. Commissie van beroep
	14. Overige bepalingen
	14.1. De opgaven van, het gemaakte werk van het centraal examen en de cijferlijsten van het schoolexamen en het centraal examen worden gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de deelschooldirecteur in het archief...
	14.2. De kandidaat heeft het recht het gemaakte examenwerk eventueel in aanwezigheid van een meerderjarige adviseur in te zien.
	Bijlage I - Schoolexamen en Centraal Examen
	Bijlage II - Examendossier
	Bijlage III - Cijferbepaling bij vakken met praktische opdrachten
	Bijlage IV - Eerste Tijdvak 2018 Centrale Examens
	Bijlage V - Toegestane hulpmiddelen Havo-Vwo 2018
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