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Dit boekje bestaat uit het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting 
(PTA) 
 
Het PTA bevat een algemeen gedeelte, waarin de regels voor de voortgangstoetsing, het 
schoolexamen en het Centraal Examen staan. 
 
Ten slotte bevat het PTA een vakinhoudelijk gedeelte. Hierin is de leerstof voor alle vakken 
beschreven, met daarbij de toetsen, de praktische opdrachten en handelingsopdrachten en 
hun weging. 
 

In het vakinhoudelijke gedeelte vind je wat wij tijdens de schoolexamenweken van ieder 
vak toetsen. Voor alle vakken zijn de schoolexamenonderdelen beschreven die 
uitgevoerd moeten worden in het eindexamentraject. In het examenreglement van 
Zaam is altijd de meest actuele slagingsregeling opgenomen. Ook kunt u dit reglement 
nalezen op de website van De Apollo. 

 
 
De docenten moeten zich houden aan de beschreven leerstof, aan de vermelde toetsen de 
opdrachten en hun weging. In sommige gevallen zullen docenten ook nog andere toetsen of 
opdrachten geven. Dit zijn zogenaamde voortgangstoetsen. Deze vind je vermeld in de 
werkwijzers op Magister. 
 
 
Het hele docententeam wenst jullie veel succes bij je studie en het examen. 
 
 
 
 
Namens de examencommissie en het docententeam 
 
 
Mw. G. Heringa 
Directeur De Apollo 
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ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Inleiding 

Het examenreglement voor Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs bestaat uit 

twee delen: 

o Een algemeen deel, dat geldt voor alle scholen van Stichting ZAAM; 

o Een schoolspecifiek deel met regelingen en afspraken die alleen gelden op de eigen school. 

Hiertoe hoort ook het Programma van toetsing en afsluiting (PTA). 

 
Deze tekst betreft het algemene deel. Dit algemene deel van het examenreglement werkt de 

wettelijke voorschriften uit. Het Eindexamenbesluit VO is de basis voor alles wat betrekking 

heeft op het eindexamen van de school.  

 

Art. 1 Begripsbepalingen 
1. Bevoegd gezag: 

 Het College van Bestuur van Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs 
(hierna: ZAAM). De school valt onder dit bevoegd gezag. In het Managementstatuut ZAAM, 
heeft het College van Bestuur de directeur van de school gemachtigd het examen te 
organiseren en alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.  

2. BRON: 
 Basisregister Onderwijs. Alle scholen in Nederland in het voortgezet onderwijs zijn 

aangesloten op BRON voor de aanlevering van leerlinggegevens. 
3. College voor Toetsen en Examens (CvTE): 

 Dit college is een zelfstandig bestuursorgaan en verantwoordelijk voor de centrale 
examens, de rekentoets en de staatsexamens in het voortgezet onderwijs. 

4. Commissie van Beroep: 

 ZAAM heeft een Commissie van Beroep voor examens ingesteld, belast met onderzoek naar 
en afhandeling van het beroep tegen een examenbeslissing.  

5. CSPE: 

 Centraal schriftelijk en praktisch examen in een beroepsgericht programma. 

6. De Wet op het VO: 

 De Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
7. Directeur: 

 De rector of directeur van een school voor voortgezet onderwijs, die valt onder het bevoegd 
gezag van ZAAM. 

8. De school: 

 School voor voortgezet onderwijs, die valt onder het bevoegd gezag van de Stichting 

ZAAM. 
9. Eindexamenbesluit VO: 

 Landelijk Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-lbo. De school is gebonden aan deze 

regelgeving. In geval van strijdigheid van dit examenreglement met het Eindexamenbesluit 

VO gaat het Eindexamenbesluit voor. Het gaat hierbij om de tekst van het 

Eindexamenbesluit VO die geldend is op 1 augustus 2016.  

10. Examen: 

 Het eindexamen zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit VO. Dit examen bestaat óf alleen 
uit een schoolexamen, óf uit een schoolexamen en een centraal examen 

11. Examendossier: 

 Het examendossier is een overzicht van de toetsen en handelingsdelen die een kandidaat 
heeft verricht en de resultaten en vorderingen die daarbij zijn behaald. 

12. Examinator: 

 Degene die belast is met het afnemen van een examen in een vak. 
13. Experiment Vakmanschapsroute: 
 Een geïntegreerd traject van vmbo en mbo voor leerlingen in de vmbo-basis- 

beroepsgerichte leerweg, gericht op het behalen van een startkwalificatie op mbo niveau 2, 
ingericht volgens het Besluit experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022. 

14. Kandidaat: 

 Iedereen die door het bevoegd gezag tot het eindexamen of deeleindexamen wordt 

toegelaten. 

 

 

15. Onderwijsinspectie: 
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 Deze inspectie houdt toezicht op de examens en controleert aan de hand van het 
examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting of het examen op de school 
voldoet aan de wettelijke voorschriften. 

16. Profiel: 

 en samenhangend onderwijsprogramma vanaf het 4e leerjaar havo/vwo en voor de vmbo-
scholen die de onderwijsvernieuwing in 2016 starten vanaf het 3e leerjaar.  

17. Profielwerkstuk: 

 Het profielwerkstuk is een werkstuk in het havo of vwo, een presentatie daaronder 
begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde 

komen die van betekenis zijn in het gekozen profiel. 
18. Programma van toetsing en afsluiting (Pta): 
 De school geeft voor 1 oktober van elk jaar aan de examenkandidaten een programma van 

toetsing en afsluiting. In dit programma wordt aangegeven op welke wijze de toetsing en 

afsluiting van het schoolexamen plaatsvindt en hoe het eindcijfer wordt bepaald. 

19. Rekentoets: 

 Rekentoets als bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van de wet op het VO. 

20. Sector: 
 Een samenhangend onderwijsprogramma voor de vmbo-scholen - die in 2016 nog niet 

gestart zijn met het vernieuwde programma - vanaf het 3e leerjaar. 
21. Sectorwerkstuk: 

 Het sectorwerkstuk is een werkstuk in het vmbo-theoretische leerweg, een presentatie 
daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de 
orde komen. Het sectorwerkstuk heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de 
leerling het onderwijs volgt. 

22. Toezichthouder/surveillant: 

 Een functionaris die belast is met toezichthouden tijdens examens. 
23. Werkdagen: 
 Een dag, niet zijnde een zaterdag, een zondag of een van de door de overheid erkende 

feestdagen. 

 
Art. 2 Afnemen eindexamen 
1. De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd 

gezag het eindexamen af. 

2. De directeur wijst één van de personeelsleden van de school aan tot secretaris van het 
eindexamen. 

 

Art. 3 Onregelmatigheden 

1. Als een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan een 
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, of zonder geldige reden afwezig is, kan 

de directeur maatregelen nemen. 

2. De maatregelen, die ook in combinatie genomen kunnen worden, zijn: 

a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of 
het centraal examen, 

b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van 

het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 

c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 

d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 
hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 

 Als het hernieuwd examen bedoeld in art. 3.2.d.betrekking heeft op één of meer 
onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgende 

tijdvak van het centraal examen. Bij een digitaal examen op een flexibel tijdstip of een 
CSPE kan de directeur beslissen dat de kandidaat op een bepaald tijdstip een variant van 
hetzelfde examen kan maken. 

3. Als de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal 

examen wordt ontdekt, kan de directeur eveneens bovenstaande maatregelen nemen. 

4. Voordat hij een beslissing neemt, hoort de directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich 

door een meerderjarige laten bijstaan. 

 

 

 

5. Het besluit waarbij een in het eerste lid van dit artikel bedoelde maatregel wordt genomen, 

wordt schriftelijk aan de kandidaat en, als de kandidaat nog minderjarig is, aan de 
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wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat meegedeeld en tegelijkertijd in afschrift 

toegezonden aan de Onderwijsinspectie. 

6. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de Commissie 

van Beroep, die door het bevoegd gezag is ingesteld. 

 
Art. 4 Commissie van Beroep 
1. Een kandidaat of zijn vertegenwoordiger(s) die in beroep wil gaan tegen een beslissing van 

de directeur, kan zich richten tot de Commissie van Beroep voor examenbeslissingen. 
2. Het beroep moet binnen vijf werkdagen nadat de beslissing ter kennis van de kandidaat is 

gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep worden ingesteld. Het adres is: 

Commissie van Beroep van Stichting ZAAM, postbus 12426, 1100 AK Amsterdam. Wat 

betreft de procedure bij de Commissie van Beroep, geldt de regeling Beroep tegen 
Examenbeslissingen van Stichting ZAAM. Informatie hierover staat vermeld op de website 
www.zaam.nl/regelingen.html. 

3. De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken, c.q. tien 

werkdagen, op het beroep, tenzij de commissie deze termijn gemotiveerd heeft verlengd 
met ten hoogste twee weken. 

4. De Commissie van Beroep deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat, en bij 
minderjarigheid aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, aan de directeur 

en aan de Onderwijsinspectie. 

 
Art. 5 Examenreglement en Programma van toetsing en afsluiting 

1. Zoals in artikel 1 vermeld, bestaat het examenreglement van de scholen voor voortgezet 
onderwijs van stichting ZAAM uit twee delen: 

a. Een algemeen deel, geldend voor alle scholen voor voortgezet onderwijs van de 

stichting ZAAM; 

b. Een specifiek deel, alleen geldend voor de eigen school. 

2. Het bevoegd gezag stelt het algemene deel van het examenreglement vast, als bedoeld in 

het eerste lid onder a. 

3. De directeur is gemachtigd het examenreglement per school, als bedoeld in het eerste lid 

onder b, en het Programma van toetsing en afsluiting vast te stellen. 

4. In het Programma van toetsing en afsluiting staat in elk geval vermeld: 

a. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst; 

b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen; 

c. de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt; 

d. de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen beginnen, de herkansing 

daaronder mede begrepen; 

e. de wijze van herkansing van het schoolexamen; 

f. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat 
tot stand komt. 

5. Het examenreglement, zowel het algemene als het schoolspecifieke deel, en het 

Programma van toetsing en afsluiting worden door de directeur jaarlijks voor 1 oktober 

toegezonden aan de Onderwijsinspectie en verstrekt aan de kandidaten. 

 

HET CENTRAAL EXAMEN EN DE REKENTOETS 

 
Art. 6 Algemene bepalingen 

1.   Het centraal examen en de rekentoets worden afgenomen volgens de artikelen 36 t/m 46 

van het Eindexamenbesluit VO. Daarin is ook opgenomen hoe de score en het eindcijfer van 

het centraal examen worden vastgesteld. Het Eindexamenbesluit VO staat op het internet 

en is op te vragen bij het examensecretariaat van de school. 

2.   Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg die geen regulier centraal examen 

afleggen, maar zich kwalificeren op niveau 1 van het middelbaar beroepsonderwijs, geldt de 

Onderwijs- en Examenregeling van het middelbaar beroepsonderwijs of het convenant dat 

vmbo-school en mbo-opleiding ten aanzien van deze leerlingen hebben afgesloten. 

Dit convenant ligt ter inzage bij de directeur. 

3. Diplomering van leerlingen in het experiment Vakmanschapsroute geschiedt volgens de 

richtlijnen van artikel 7 van het ‘Besluit experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 

2014-2022’. 



  

 V 

 
Art. 7 Tijdvakken en afneming centraal examen 

1.   Het centraal examen kent een eerste, tweede en derde tijdvak. 

2.   Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar. 

3. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het College 

voor Toetsen en Examens. 
4. Het College voor Toetsen en Examens kan vakken aanwijzen waarin -wegens het zeer 

geringe aantal kandidaten- het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen 
door het College voor Toetsen en Examens. 

5. Het College voor Toetsen en Examens kan bepalen dat een toets wordt afgenomen op een 
tijdstip dat is gelegen voor de aanvang van het eerste tijdvak. 

 
Art. 8 Centraal examen voorlaatste leerjaar 

1. In afwijking van artikel 7 tweede lid kan de directeur een leerling uit het voorlaatste 

leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken van het eindexamen. Dit 

mogen niet alle vakken zijn. 
2. Als er sprake is van het gestelde zoals in het eerste lid van dit artikel, wordt het 

schoolexamen in dat vak of die vakken afgesloten voor aanvang van het eerste tijdvak in 
dat leerjaar. 

3. Na vaststelling van het eindcijfer of de eindcijfers maakt de directeur deze schriftelijk aan 
iedere kandidaat bekend. 

 
Art. 9 De rekentoets  

1. De rekentoets wordt afgenomen in het voorlaatste en het laatste leerjaar. 

2. De kandidaat heeft in het voorlaatste leerjaar de eerste mogelijkheid om de toets af te 
leggen. 

 
Art. 10 Examenrooster 

1. Het examenrooster wordt door de directeur aan de kandidaten bekend gemaakt. 

2. Uiterlijk drie werkdagen voor het begin van het centraal examen dienen de resultaten van 

de schoolexamens aan BRON te zijn gemeld. Bij flexibele digitale examinering geldt ook de 
termijn van drie dagen, maar dan gekoppeld aan het tijdstip van het flexibele examen. 

3. Bij flexibele digitale examinering heeft elke leerling ten minste drie weken vóór het eerste 
tijdvak een individueel examenrooster ontvangen.  
 
 

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING 

 
Art. 11 Eindcijfer eindexamen 

1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen en de rekentoets wordt uitgedrukt in 

een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 

2. De directeur bepaalt het eindcijfer voor een vak door het cijfer voor het schoolexamen en 

het cijfer voor het centraal examen op te tellen en door twee te delen. Als de uitkomst van 

deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal afgerond volgens artikel 12 van 

dit examenreglement. 
3. Als in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het schoolexamen 

tevens het eindcijfer. Als dit cijfer niet een geheel getal is, wordt dat getal afgerond volgens 
artikel 12 van dit examenreglement. 

4. Het cijfer voor de rekentoets is tevens het eindcijfer. 
5. Voor het berekenen van het combinatiecijfer (havo/vwo) worden de op de cijferlijst 

vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. De afronding naar 
hele cijfers van de combinatievakken alsmede van het combinatiecijfer is volgens artikel 12. 

 
Art. 12 Afronden cijfers 

Als een rekenkundig gemiddelde moet worden berekend en de uitkomst van deze berekening 

niet een geheel getal is, wordt dat getal op de volgende wijze afgerond: 

 

- als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt er op een geheel cijfer naar 

beneden afgerond; 

- als het eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt er op een geheel cijfer naar 

boven afgerond. 
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Art. 13 Vaststelling uitslag 

1.   De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming 

van het bepaalde in de artikelen 47 tot en met 54 van het Eindexamenbesluit VO. 

2.   De uitslag luidt ‘geslaagd voor het eindexamen’ of ‘afgewezen voor het eindexamen’. 

3. In de uitslag kan het judicium ’Cum laude’ verstrekt worden conform het gestelde in artikel 

52.a van het Eindexamenbesluit VO 

 
Art. 14 Uitslag  

vmbo 

1. De kandidaat die het eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd als: 
a. Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten 

minste 5,5 is; en 
b. het eindcijfer voor het vak Nederlandse taal minimaal een 5 is; en 
c. hij de rekentoets heeft afgelegd ongeacht het daarvoor behaalde cijfer; en 
d. hij voldoet aan een van de volgende criteria: 

i. hij voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en voor de 
overige vakken eindcijfer 6 of meer; of, 

ii. hij voor één van zijn vakken als eindcijfer 4 heeft behaald en voor de overige 
vakken als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer; of, 

iii. hij voor twee van zijn vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige 
vakken als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; 
en  

e. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk 
deel én voor de maatschappelijke stage - indien van toepassing - de kwalificatie 
‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald; én als het een eindexamen gemengde of 
theoretische leerweg betreft: hij voor het sectorwerkstuk de kwalificatie ‘voldoende’ of 
‘goed’ heeft behaald; en 

2. Voor de toepassing van het eerste lid onder d wordt het eindcijfer van het afdelingsvak of 
intrasectorale of intersectorale programma in de basisberoepsgerichte en de 

kaderberoepsgerichte leerweg meegerekend als twee eindcijfers. 
3. In afwijking van het eerste lid, is de kandidaat, die eindexamen vmbo ter afsluiting van een 

leerwerktraject–als bedoeld in artikel 10 b1 van de Wet op het VO- heeft afgelegd, 
geslaagd indien hij voor het beroepsgerichte programma ten minste het eindcijfer 6, én 
voor het vak Nederlandse taal ten minste het eindcijfer 6 heeft behaald, én hij de 

rekentoets heeft afgelegd ongeacht het behaalde cijfer. Als de vakken waarin examen is 
afgelegd, tezamen een eindexamen vormen van de basisberoepsgerichte leerweg is het 
eerste lid van overeenkomstige toepassing. 
 

vwo/havo  
4. De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd als : 

a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten 

minste 5,5 is; en 

b. Voor de kandidaat die het examen vwo aflegt geldt dat hij voor één van de vakken 

Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en, voor zover van toepassing 

wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C, en de rekentoets als eindcijfer 5 of meer heeft 

behaald en hij het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel als 

eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 

Voor  de kandidaat die het examen havo aflegt geldt dat hij voor één van de vakken 

Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing 
wiskunde A, of wiskunde B als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij het andere vak 

dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald. 

Voor de kandidaat die examen havo aflegt dient de rekentoets te zijn afgelegd, 
ongeacht het behaalde cijfer. 

c. Voor de kandidaat die eindexamen havo of vwo aflegt, geldt  – onverminderd het 
gestelde in onderdeel b – dat hij: 

i. voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken, als 
eindcijfer 6 of meer heeft behaald; of 

ii. voor één van zijn vakken als eindcijfer 4 en voor de overige vakken als eindcijfer 6 
of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 

bedraagt; of 

iii. voor twee van zijn vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken 
als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten 
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minste 6,0 bedraagt; of 

iv. voor één van de vakken als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 
5 heeft behaald en voor de overige vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 

en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; en 

d. geen van de eindcijfers, alsmede de onderdelen van het combinatiecijfer genoemd in 
het vijfde lid, lager is dan 4; en 

e. De vakken lichamelijke opvoeding en indien van toepassing culturele en kunstzinnige 
vorming van het gemeenschappelijk deel van elk profiel alsmede de maatschappelijke 

stage –voor zover van toepassing - zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’; en  
5. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers voor 

maatschappijleer en het profielwerkstuk. Per school wordt verder bepaald welke extra 
vakken als onderdeel van dit combinatiecijfer gelden. Dit wordt vastgelegd in het 
schoolspecifieke deel van het examenreglement. De afzonderlijke onderdelen die het 
combinatiecijfer vormen, worden eerst afgerond volgens artikel 12. Aansluitend wordt het 
combinatiecijfer afgerond volgens artikel 12. 

 

Art. 15. Algemeen 

1.   De kandidaat, die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden, is 

afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing.  

2.   Zodra de eindcijfers en de uitslag is vastgesteld, maakt de directeur deze schriftelijk aan 

iedere kandidaat bekend, onder mededeling van de mogelijkheid tot herkansing conform 
artikel 17 en 18 van dit reglement. 

3. Als er geen gebruik van het recht op herkansing gemaakt wordt, is de uitslag definitief. 

 
Art. 16. Extra vak 

1. Heeft een kandidaat in meer dan het voorgeschreven minimum aantal vakken aan het 
examen deelgenomen dan wordt nagegaan of door weglating van één of meer vakken een 

lijst kan worden samengesteld die aan de voorschriften ten aanzien van de samenstelling 
van het vakkenpakket voldoet en waarmee de kandidaat voldoet aan de eisen om te slagen. 
In dat geval wordt vastgesteld dat de kandidaat geslaagd is. Indien daarbij meerdere 

keuzemogelijkheden zijn, doet de directeur aan de kandidaat een voorstel en maakt de 
kandidaat een keuze. Indien de kandidaat niet binnen 4 dagen op het voorstel heeft 
gereageerd, wordt het voorstel van de directeur bindend. 

 
Art. 17 Herkansing centraal examen 

1. Elke kandidaat heeft het recht op deelname aan de herkansing voor ten hoogste één vak. 
Voorwaarde is wel dat de kandidaat in het betreffende vak en programma het 

schoolexamen heeft afgesloten. 
2.   Elke kandidaat in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo heeft daarnaast 

het recht op herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal examen in een 
beroepsgericht programma. De herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal 
examen bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van een of meer onderdelen 
daarvan. 

3.   Herkansing vindt plaats in het tweede tijdvak, of in het derde tijdvak voor die kandidaten 

die in het tweede tijdvak nog voor het eerst delen van het examen afleggen. Wie in het 
derde tijdvak nog voor het eerst delen van het examen aflegt, komt niet in aanmerking 
voor herkansing. 

4.   Indien de herkansing plaatsvindt, geldt het hoogste van beide behaalde cijfers als definitief 
cijfer voor het centraal schriftelijk examen.  

5. Bij herkansing van (onderdelen) van het praktische deel van het CSPE geldt de score van de 

herkansing en niet de hoogste score. Van de onderdelen die niet worden herkanst, blijft de 
score staan. 

6. Aanmelding voor een herkansing voor het tweede tijdvak, met vermelding van 

het vak, waarin herkanst wordt, moet schriftelijk worden ingediend bij de directeur vóór 

een door de directeur te bepalen tijdstip. 

 

 

7. Na afloop van de herkansing in het laatste leerjaar wordt de uitslag definitief 

vastgesteld en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt. 

8. Na afloop van een herkansing in het voorlaatste leerjaar wordt het eindcijfer 
schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. 
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Artikel 18 Aantal toetsmogelijkheden rekentoets  

1. De kandidaat wordt viermaal in de gelegenheid gesteld de rekentoets af te leggen. Het 
CvTE bepaalt de perioden waarin de rekentoets wordt afgenomen 

2. Aanmelding voor een tweede, derde of vierde gelegenheid van de rekentoets, moet 

schriftelijk worden ingediend bij de directeur vóór een door de directeur te bepalen 

tijdstip. 
3. Een kandidaat kan er voor kiezen om de rekentoets bij een tweede, derde of vierde 

gelegenheid op een hoger niveau af te leggen. 
4. Het hoogst behaalde cijfer geldt als eindcijfer van de rekentoets. 
5. Als een kandidaat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid volgens het derde lid, 

bepaalt de directeur in overleg met de kandidaat welk voor de rekentoets behaalde 

cijfer geldt als eindcijfer. 
6. Artikel 17, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 
 

Art. 19 Diploma en cijferlijst 

1.   a. De directeur reikt aan elke kandidaat, die eindexamen heeft afgelegd, een cijferlijst uit 

met daarop de vakken, cijfers en andere beoordelingen van het schoolexamen en centraal 
examen voor zover de resultaten van belang zijn voor de uitslag. Tevens staat op deze 
cijferlijst het resultaat van de rekentoets.  

 b. In afwijking van artikel 19.1.a geldt voor het vmbo-basisberoepsgerichte leerweg dat het 

behaalde cijfer van de rekentoets niet op de cijferlijst, maar op een bijlage bij de cijferlijst 
vermeld wordt . 

2.   De directeur reikt aan elke geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop het profiel, of de 
sector en de leerweg is vermeld, die bij de bepaling van de uitslag is betrokken. 

3.  Als een kandidaat in meer dan het voorgeschreven minimum aantal vakken examen heeft 

afgelegd, worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn 
betrokken vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 

4.   De directeur en de secretaris van het eindexamen, tekenen de diploma's en de cijferlijsten. 

5.   Voor eindexamens, afgelegd in het voorlaatste schooljaar, verstrekt de directeur de 

kandidaat een voorlopige cijferlijst. 

 
Art. 20 Certificaten en getuigschriften 

1. Als een kandidaat is afgewezen voor het eindexamen vmbo en de school verlaat, ontvangt 

hij een certificaat met daarop de vakken, waarvoor hij bij het laatst afgelegde examen in de 
school een voldoende heeft behaald. 

 
Art. 21 Duplicaten 

Duplicaten van diploma’s, certificaten, getuigschriften en cijferlijsten worden niet uitgereikt. 

 

OVERIGE BEPALINGEN 

 
Art. 22 Faciliteiten 

1. De directeur kan aan kandidaten faciliteiten verlenen bij het afleggen van het schoolexamen 

en het centraal examen. 

2. Faciliteiten voor kandidaten met enige handicap worden vastgesteld overeenkomstig de 

aard en zwaarte van de handicap. Zie hiervoor de brochure ’kandidaten met een beperking 
centrale toets VO en rekentoets VO’ van het College voor Toetsen en Examens. 

3. De kandidaat dient een verzoek in om faciliteiten uiterlijk op 1 oktober van het schooljaar 

voorafgaand aan het schooljaar waarin het examen wordt afgelegd. 

4. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien 

van de in het eerste lid bedoelde faciliteiten: De directeur beoordeelt op basis van de 
deskundigenverklaring van een ter zake kundige medicus, psycholoog of orthopedagoog 
welke verzoeken, zoals bedoeld in het derde lid, worden gehonoreerd en welke faciliteiten 
worden geboden. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de 
Onderwijsinspectie. 

5. De faciliteit voor kandidaten voor wie Nederlands niet de moedertaal is, bestaat uit 

tijdverlenging bij het centraal examen (maximaal 30 minuten), bij die toetsen waarbij 
beheersing van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. 

6. Voorwaarde voor toekenning van deze toepassing is, dat de kandidaat met inbegrip van 
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het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in 

Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. 

7. Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is er een rekentoets ER. 

8. De directeur verleent, voorafgaand aan de eerste gelegenheid, toestemming voor het 

afleggen van de rekentoets ER en informeert de kandidaat over de consequenties voor 

doorstroom naar het vervolgonderwijs of voor de arbeidsmarkt. 
 

Art. 23 Bewaren examenwerk en examenresultaten 

1. Het werk van het centraal examen van de kandidaten en de lijst met gegevens van alle 
kandidaten, worden gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag 
bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden. 

2. Een door de directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de 
lijst, zoals bedoeld in het vorige artikel, wordt gedurende ten minste zes maanden na de 
vaststelling van de uitslag in het archief van de school bewaard. 

3. De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens 

gebruikte opgaven gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag 
bewaard blijft in het archief van de school.  

4. Digitale examens worden gemaakt op de CITO-server. De behaalde punten worden 
automatisch gearchiveerd. Het proces-verbaal van het digitaal examen wordt ten minste 
zes maanden bewaard op de school. 

5. Examenresultaten worden blijvend bewaard. 

 
Art. 24 Inzage van centrale examens 

1.  Alleen de directeur geeft toestemming tot inzage in het centraal examenwerk. 

2.  De directeur draagt er zorg voor dat inzage onder toezicht plaatsvindt. 

3.  Inzage van digitaal gemaakt (gesloten) werk kan uitsluitend vanaf beeldscherm. 

4.  Tijdens inzage van digitaal gemaakt werk mogen geen aantekeningen worden gemaakt. 

5.  Bij inzage vindt geen discussie plaats over het toegekende aantal punten. 

 
Art. 25 Spreiding examen 

1.   De directeur kan, de Onderwijsinspectie 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 al zijn eindexamenvakken 
gedurende het laatste leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid over twee schooljaren 
wordt afgenomen. 

2.   De regeling, vermeld in artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO, is hierbij van toepassing. 

 
Art. 26 Zij-instroom 

Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt toegelaten, nadat 

voorafgaand reeds toetsen zijn gehouden die deel uitmaken van het examen, stelt de directeur 

een regeling vast, in overleg met de betrokken examinator(en) en de kandidaat. 
 

Art. 27 Onvoorziene gevallen 

In gevallen waarin het examenreglement (zowel het algemene als het school specifieke deel) en 

het Programma van Toetsing en Afsluiting van de school niet voorzien, beslist de directeur. 

 
 
 
 
School specifiek gedeelte (De Apollo) 
 

1. Algemene bepalingen 
 
 Inhoud en doel van het PTA 
 
 Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor 

het schoolexamen en het examenprogramma per vak. Het bevat ook het 
herkansingsreglement.  
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De schoolleiding stelt het PTA jaarlijks vast voor 1 oktober en reikt dit aan de leerlingen 
uit en brengt de ouders/ verzorgers daarvan op de hoogte. De schoolleiding baseert het 
PTA op de wet, de overige bepalingen van het Ministerie en het Examenreglement van 
Zaam Onderwijsgroep. 

 
 Het PTA en de wet 
 

Alle officiële regels die te maken hebben met de organisatie van het eindexamen, zijn 
te vinden in het “Eindexamenbesluit VO”. De belangrijkste onderdelen hiervan worden 
genoemd in het “Examenreglement”, dat zowel in de derde als vierde klas wordt 
uitgereikt. Dit reglement moet zorgvuldig bewaard worden.  
Examencommissie 
 
Op de Apollo is er een examencommissie bestaande uit een voorzitter (directeur), 
secretaris en twee leden. De examencommissie toetst het examenreglement en het 
PTA aan de wet. Ook is de examencommissie bereikbaar voor vragen over 
uitzonderingen op de afspraken en vragen over de inhoud en procedure van het 
eindexamentraject op De Apollo. 

 
 Bijzondere gevallen 
 

In gevallen waarin het examenreglement en het PTA niet voorzien, beslist de voorzitter 
van de examencommissie na overleg. 

 
     2.  Inrichting van het onderwijs 
 
 De belangrijkste kenmerken van het vmbo-examen zijn: 

 Alle leerwegen kennen centrale en schoolexamens. 

 Het Centraal Schriftelijk Eindexamen vindt plaats aan het einde van het vierde 
leerjaar. 

 Schoolexamens krijgen de vorm van een ‘examendossier’, een lijst met cijfers en 
overzichten van de praktische opdrachten, waarin de resultaten van alle vakken 
over het derde en vierde leerjaar staan. 

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen en het Schoolexamen bepalen samen voor elk 
vak het eindresultaat van het examen. 

 
1. Schoolexamenreglement 

 
 
 Delen schoolexamen 
 

Het Schoolexamen bevat: 
a.  Schriftelijke en/of mondelinge toetsen. 
b.  Handelingsopdrachten. 
c.  Praktische opdrachten. 
d.  Het sectorwerkstuk  
 
Ad a.  De schriftelijke en/of mondelinge toetsen worden door de docenten   
   beoordeeld, de weging van de toetsen staat in het PTA.  
Ad b.   In handelingsopdrachten stellen wij per kandidaat vast of aan de gestelde 

opdracht is voldaan. De opdracht moet met een voldoende worden 
afgesloten. 

Ad c.   Indien een praktische opdracht vakoverstijgend is en wordt beoordeeld met 
een cijfer, ontvangt de kandidaat voor elk van de afzonderlijke vakken 
hetzelfde cijfer 
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Ad d.   Het sectorwerkstuk wordt in de vierde klas gemaakt. Ook dit onderdeel 
moet minimaal “voldoende” worden afgesloten. 

 
Examendossier 

 
Onder verantwoordelijkheid van de school bouwt elke leerling een eigen 
examendossier op aan de hand van de resultaten van schriftelijke en mondelinge 
toetsen, eventueel aangevuld met praktische opdrachten en handelingsopdrachten die 
in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zijn opgenomen. Het examendossier 
wordt tijdens het derde en vierde leerjaar opgebouwd. 

 
 Het examendossier bevat: 
 
 1.  Een verwijzing naar de PTA-onderdelen waarin de af te leggen toetsen en uit te 

voeren opdrachten zijn vermeld. 
 2.  Een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen. 
 3.  Informatie over de uitgevoerde handelingsopdrachten. 
 4.  Het resultaat van het vak maatschappijleer. 
 5.  De resultaten van het vak lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige 

vorming. 
 6.  Het sectorwerkstuk  
 7.   Het loopbaan portfolio (oriëntatie op studie en beroep) 
 
 Weging 
 

De beoordeling wordt uitgedrukt door getallen vanaf 1 t/m 10, met één decimaal. Voor 
handelingsopdrachten of vakken die geheel uit een handelingsopdracht bestaan, zoals 
lichamelijke opvoeding, drukken wij de beoordeling in “onvoldoende”, “voldoende”, of 
“goed”. Zo ook voor de handelingsopdracht “oriëntatie op studie en beroep” en het 
sectorwerkstuk. 
In het vakspecifieke gedeelte van dit PTA staat bij elk vak de weging per toets en per 
praktische opdracht aangegeven. 
 
 
 
 

 
2. Beoordeling van het schoolexamen 

 
Beoordeling 

 
Alle docenten die in een bepaald vak in de examenjaren lesgeven (de examinatoren), 
stellen voor dat vak gezamenlijk de wijze van beoordelen vast. Deze 
beoordelingscriteria en de inhoud van de examenonderdelen is ook vastgesteld in de 
vaksecties. 
De praktische opdracht, die vakoverstijgend kan zijn, wordt gezamenlijk beoordeeld 
door de docenten die de totstandkoming hebben begeleid. Zij betrekken hierbij zowel 
het proces van de totstandkoming, de inzet, de eventuele samenwerking, het product 
zelf als de presentatie in de beoordeling. 

 De manier van beoordelen wordt vooraf schriftelijk aan de leerlingen bekend gemaakt. 
 
 Niet tijdig inleveren 
 

Het niet op tijd inleveren van praktische opdrachten en handelingsopdrachten leidt tot 
uitsluiting van deelname aan de periodetoets en uiteindelijk tot uitsluiting van het 
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Centraal Examen. Bij het vak Nederlands wordt bij de mondelinge toets één punt van 
het eindcijfer afgetrokken voor elk niet gelezen boek van de literatuurlijst. 

 
 
 5.  Doorstroom 
 
 De indeling van het derde leerjaar 
 

In het 3e leerjaar wordt een breed pakket aangeboden, waarvan alle vakken meetellen 
voor doorstroom naar leerjaar 4. De vakken maatschappijleer, ckv en LO moeten met 
een voldoende zijn afgerond. Het cijfer voor maatschappijleer gaat mee naar de 4e klas 
en telt mee voor de zak en slaag regeling. De leerlingen moeten bij het vak Nederlands 
een leesdossier samenstellen in leerjaar 3. Dit dossier (of literatuurlijst) dient als basis 
voor het literatuur schoolonderzoek in de vierde klas. Het cijfer voor de spreekbeurt bij 
Nederlands in de derde klas telt mee bij de beoordeling van het mondeling taal gebruik 
bij SE 1 in de vierde klas. 

 
 
 Doorstromen van leerjaar drie naar vier 
 

Bij een rapport dat voldoet aan de overgangsnormen zoals vastgelegd in de schoolgids 
gaat de leerling over naar leerjaar 4. Dit geldt dus voor alle vakken. In een uitzonderlijk 
geval kan bij de revisievergadering tot een ander besluit gekomen worden. 
 
Se 0 cijfers. 
 
Het cijfer van het eindrapport dat de leerling haalt in leerjaar 3 vormt het Se 0 cijfer. Dit 
betekent dat de leerling na de pakketkeuze de eindcijfers van de gekozen vakken 
meeneemt als eerste resultaat.  
 
Proefwerkweek-toetsen. 
 
In het derde leerjaar zijn er twee proefwerkweken. Deze proefwerkweken vallen samen 
met de tweede en vierde SE-week van leerjaar 4. In deze weken worden voor elk vak 
toetsen afgenomen die driemaal meetellen. (Reguliere toetsen tellen 2 maal mee) 
Doel van de proefwerkweken is om de leerlingen in leerjaar 3 in aanraking te laten 
komen met de eindexamenregels van toetsing en afsluiting en het leren beheersen van 
grotere stukken leerstof. 
 
Vijf meetmomenten. 
 
Doordat de proefwerkweken vallen tijdens de SE-weken ontstaan er vijf belangrijke 
meetmomenten voor de leerlingen in leerjaar 3:  

 Rapport 1  

 Resultaten toetsen proefwerkweek 1 

 Rapport 2  

 Resultaten toetsen proefwerkweek 2  

 Rapport 3.  
Voordeel hiervan is dat een leerling die achterstand heeft opgedaan bij een vak in een 
periode zijn score kan verbeteren door dit vak voldoende voor te bereiden in aanloop 
naar de proefwerkweek. 

 
 
 6.  Herkansing, afwezigheid en niet-tijdige inlevering 
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 Herkansingsregeling 
 

Praktische opdrachten kunnen alleen herkanst worden door het aanvullen of opnieuw 
uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht. Toetsen moeten in hun geheel herkanst 
worden. Herkansingstoetsen hebben in beginsel dezelfde vorm, duur en zwaarte als de 
oorspronkelijke toetsen.  
 

 De herkansingsregel die wij hanteren is de volgende: 
In leerjaar 3 heeft elke leerling in principe genoeg kansen om een geheel van 
resultaten te verzamelen voor een voldoende op het rapport. Herkansing van 
schriftelijke overhoringen of toetsen vindt plaats in overleg met de docent. Tweemaal in 
het derde leerjaar worden er toetsen afgenomen in de proefwerkweek. Deze toetsen 
hebben een zwaardere weging (tellen 3 maal mee) Na elke proefwerkweek is er de 
mogelijkheid voor de leerling om één van de afgenomen toetsen te herkansen. 
 
In leerjaar 4 mogen maximaal twee schoolexamenonderdelen herkanst worden. De 
leerling bepaalt zelf, in overleg met mentor en vakdocent welke onderdelen in welke 
periode herkanst worden. De herkansingen worden driemaal per jaar afgenomen. Aan 
het einde van schoolexamen periode 1 en 2 kunnen herkansingen ingezet worden voor 
een afgenomen schoolexamenonderdeel in deze periodes, en aan het einde van 
periode 3 en aan het einde van periode 4 nogmaals voor schoolexamenonderdelen in 
periodes 3 en 4. 

 
De extra herkansingsmogelijkheid. Aan het einde van de laatste schoolexamenperiode 
heeft elke leerling recht op één herkansing van een afgenomen 
schoolexamenonderdeel. Dit recht kan alleen ingezet worden voor een 
schoolexamenonderdeel dat bestaat uit leerstof die in het centraal eindexamen getoetst 
wordt. Deze herkansing biedt de leerling de kans zijn gemiddelde schoolexamencijfer 
voor een vak te verhogen en zo de haalbaarheid van het centraal eindexamen te 
verhogen. De mentor geeft een bindend in het inzetten van deze herkansing.  

 
 Criteria voor herkansing van schoolexamenonderdelen: 
 

Alle toetsen, handelingsopdrachten en praktische opdrachten dienen uitgevoerd te zijn 
voordat de leerling kan deelnemen aan de periodetoets van het betreffende vak. Indien 
de leerling niet heeft voldaan aan de gestelde periode-eisen en niet mag deelnemen 
aan de periodetoets, moet de leerling gebruik maken van de herkansing voor dat 
betreffende vak. Alleen de examencommissie kan een uitzondering hierop maken. 
 
Bij herkansing telt het hoogste cijfer. De examencommissie stelt de herkansingsdata 
vast in de jaarplanning. Inschrijving voor herkansingen verloopt via Magister. 
 
Voordat een herkansing start, heeft de leerling tijd gekregen om de leerstof alsnog te 
oefenen. (De minimale tijd tussen het besluit tot herkansing en de herkansing is twee 
dagen). 
In bijzondere situaties wordt verwezen naar het examenreglement. 
 
Mondelingen en praktische opdrachten kunnen niet herkanst worden. Wanneer er toch 
een uitzondering op de regel gewenst is dient een verzoek schriftelijk ingediend te 
worden bij de examencoördinator. U kunt hem benaderen via het volgende e-mailadres 
c.de.bruin@deapollo.nl 

 
 
Afwezigheid bij een SE-toets 
 

mailto:c.de.bruin@deapollo.nl
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Het recht op inhalen van SE-toetsen of handelingsopdrachten is afhankelijk van de 
reden van afwezigheid op het moment van toetsing. Hierover beslist de voorzitter van 
de examencommissie. Een schoolexamen, toets of handelingsopdracht kan alleen 
ingehaald worden in geval van ziekte of bij een speciale gebeurtenis. In het eerste 
geval moet er een officiële ziekmelding door ouder of verzorger bij de 
examensecretaris binnen gekomen zijn vóór het schoolexamen, telefonisch of via de 
mail. In het tweede geval is er vooraf een schriftelijk verzoek ingediend bij de 
examencommissie. Deze beslist en bericht daarover schriftelijk aan de ouders. 
Een “in te leveren opdracht” moet persoonlijk ingeleverd worden bij de betreffende 
docent. Indien de leerling niet op de inleverdatum aanwezig kan zijn, moet de “in te 
leveren opdracht ”op de eerstvolgende schooldag aan de betreffende docent 
overhandigd worden. 
Bij mondelinge examens is de volgende regeling van kracht: de kandidaat dient 10 
minuten voor aanvang van het mondeling examen aanwezig te zijn. Indien de 
kandidaat niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, wordt hem de toegang tot het 
examen ontzegt en geldt verder de regeling voor te laat komen/ afwezigheid. 

 
 Te laat komen 
   

Een leerling, die meer dan 30 minuten te laat komt, wordt niet meer toegelaten tot 
deelname aan het schoolexamen dat 2 uur duurt. Bij een schoolexamen van 1 uur mag 
een leerling maar 15 minuten te laat komen. Tevens mag een leerling de zaal of lokaal 
niet verlaten tot 15 minuten voor het einde van de reguliere zitting. 

 
 
 
 Aanwezigheid bij de lessen 
 

Het volgen van alle lessen is verplicht. Meer dan tien procent ongeoorloofde 
afwezigheid bij de lessen van een vak kan leiden tot uitsluiting van een herkansing voor 
dat vak. De voorzitter van de Examencommissie beslist hierover. 

 
 Bijzondere gevallen 
 

In bijzondere gevallen kan de voorzitter van de Examencommissie een extra 
gelegenheid tot herkansing bieden.  
 

 7.  Afronding van het schoolexamen 
 

Het schoolexamen is afgerond als alle toetsen en praktische opdrachten zijn gemaakt 
en beoordeeld. Ook moeten het sectorwerkstuk en alle handelingsopdrachten minimaal 
“voldoende” zijn afgesloten. Indien het schoolexamen niet is afgerond voor de aanvang 
van het Centraal Examen, wordt de kandidaat uitgesloten van deelname aan het 
Centraal Examen. 

 
 Bepaling van het schoolexamencijfer 
 

Het schoolexamencijfer komt tot stand door alle periodecijfers op te tellen en te delen 
door het aantal. Let wel op, niet elk schoolexamen telt even zwaar mee. In het PTA-
overzicht staat bij elk vak en elke periode wat de weging is.  Dit gemiddelde wordt 
afgerond op één decimaal, volgens de afrondingsregels. 

 
 Bepaling eindcijfer 
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De leerlingen binnen de theoretische leerweg hebben te maken met het centraal 
schriftelijke examen. De verhouding tussen het Centraal Examen en het schoolexamen 
is 1:1.  

 
Samengevat: 
CSE + SE: 2 = eindcijfer 

 
CPE betekent centraal praktisch examen 
CSE betekent centraal schriftelijk examen 
CE staat voor het centraal examencijfer 
SE betekent het schoolexamencijfer 

 
 

Examencommissie 
 
Mw. G. Heringa   - voorzitter 
Hr. C. de Bruin   - secretaris    mail: c.de.bruin@deapollo.nl 
Mw. H. Kortram   - lid examencommissie 
Hr. A. van Steenis Groet - leerjaarcoördinator bovenbouw 
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Leeswijzer PTA 

 

 

 

Hieronder worden de afkortingen uit het PTA uitgelegd. 

 

OT+ Overgangscijfer opgebouwd uit meerdere 

resultaten 

PWW Proefwerkweektoets weging 3x 

Worden alleen in lj 3 afgenomen 

SE Schoolexamen (schriftelijk examen) 

SE+ Schoolexamen waarbij het cijfer is 

opgebouwd uit een schriftelijk examen 

afgenomen in de SE week en andere 

behaalde resultaten in die periode 

PO Praktische Opdracht 

PO+ Praktische opdracht waarbij het cijfer is 

opgebouwd uit verschillende tussentijdse 

praktische opdrachten 

(weging%) De rode wegingscijfers zijn de weging-

percentages voor het huidige 4
e
 leerjaar. 

Deze groep leerlingen doet dus eindexamen 

in mei 2017. 
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Nederlands cohort 2016 - 2017 
Blad 1/2 
Vmbo-tl 3  
 
 

Exameneenheden 

 
Oriëntatie op leren 

en werken  

Oriëntatie op leren en werken  

NE/K/2  NE/K/2 Basisvaardigheden  

NE/K/3  NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands  

NE/K/4  NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid  

NE/K/5  NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid  

NE/K/6  NE/K/6 Leesvaardigheid  

NE/K/7  NE/K/7 Schrijfvaardigheid  

NE/K/8  NE/K/8 Fictie  

NE/V/1  NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie  

NE/V/2  NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie 

NE/V/3  NE/V/3 Vaardigheden in samenhang  

 
 

 
Toetsing:  

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 OT+ 

 

 

 

Verzameld cijfer resultaten periode 1 

 

 R1 

2 OT+ 
 

 
 

K7   V123 PWW 1 
Schrijven van een 

enquête/artikel/zakelijke brief  op 
basis van gegeven documentatie  

90 minuten 
 

R2 

3 OT+ 

 
 

K2/3//6 

 
 

PWW 2 

Het beantwoorden van tekstvragen 
en het maken van grammatica 

opdrachten  

90 minuten 

 

R3 

 

Aanvullende informatie: 

 De leerlingen lezen in de derde klas een oorspronkelijk Nederlandstalig werk van een auteur. 

Per (jeugd) literair werk wordt een verslag gemaakt. Tevens is een verslag van een film, 
gemaakt op basis van een oorspronkelijk Nederlandstalige roman of een verslag van een 

bezoek aan een Nederlandstalige cabaret/toneel/musical voorstelling mogelijk. 
 

 Spreekvaardigheid: Leerlingen houden in de loop van het jaar een spreekbeurt over een 

actualiteit. Dit cijfer telt mee bij het mondeling examen in de 4de klas. 
 

 

Formule SE 0-cijfer OT 1 + OT 2 + 0T 3 : 3= SE 0 weging 10% 
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Nederlands cohort 2016 - 2017 
Blad 2/2 
VMBO-TL 4:  
 
Exameneenheden:  

Zie blad 1 
 

 
Toetsing:  

Per Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Weging/Herkan

sing 

4 SE 1 K5/8 Mondeling 
Overhoring van een literatuurlijst.  

20 min  20%  (20%) 

5 SE 2 
 

 
 

K2/3  V3 Schriftelijke opdrachten over kennis 
van taal, taalverschijnselen en stijlleer 

a.d.h.v opdrachten die tijdens de 
lessen behandeld zijn. 

 

90 min  
 

 
 

25 %  (30%) 

6 SE 3 K4 Kijken/luisteren  
Kijk/luister opdracht Cito maken  

45 minuten 20%  (20%) 

7 SE 4 K7  V2 Schrijfvaardigheid. 

Het schrijven van een zakelijke 
brief/enquête of een artikel op basis 

van gegeven documentatie en het 
schrijven van een samenvatting van 

een tekst.  

90 min 25%  (30%) 

 
Informatie over mondeling  
 

-Overhoring van een literatuurlijst die in de 3de/4de klas is samengesteld. Het cijfer van de 

spreekbeurt uit klas 3 telt voor 20 % in het eindcijfer. 
-Tekorten op de literatuurlijst worden op het eindcijfer in mindering gebracht. 

 
 

Formule SE-cijfer SE 0 * 0,1 + SE 1 * 0,2 + SE 2 * 0,25 + SE 3 * 0,2 + SE 4 * 0,25 = SE cijfer 
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Engels cohort 2016 - 2017 

Blad 1/2 

VMBO-TL 3 

 
Exameneenheden 

 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken  

MVT/K/2  Basisvaardigheden  

MVT/K/3  Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 

MVT/K/4  Leesvaardigheid 

MVT/K/5  Luister- en kijkvaardigheid 

MVT/K/6  Gespreksvaardigheid 

MVT/K/7  Schrijfvaardigheid  

MTV/V/1  Leesvaardigheid 

MTV/V/2  Schrijfvaardigheid 

MTV/V/3  Kennis van land en samenleving  

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 

 

 
Toetsing: 

 

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 OT+ 
 

K1, K2, 
K3, K4, 

K5, K6, 
K7, V1, V3 

 

Verzameld cijfer resultaten periode 1 
 

 R1 

2 OT+ 
 

 
 

K1, K2, 
K3, K4, 

K5, K6, 
K7, V1, V3 

PWW 1 
Tekstbegrip en leesvaardigheid 

Examenteksten. 

90 minuten 
 

R2 

3 OT+ 
 

 

K1, K2, 
K3, K4, 

K5, K6, 

K7, V1, V3 
 

 

PWW 2 
Schrijfvaardigheid informele brief 

 

90 minuten 
 

R3 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Formule SE 0-cijfer R1 + R2 + R3 : 3 = SE 0 weging 20% 
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Engels cohort 2016 - 2017 

Blad 2/2 

VMBO-TL 4 
 

Exameneenheden:  
Zie blad 1 

 
 

Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging 

1 SE 1+ K2, K3, K5 Kijk en luistervaardigheid  90 min. 20% (20%) 
 

 
 

2 SE 2+ K2, K3, K6 Mondeling Engels 
Alle spreekonderdelen en de 

spreekbeurt tellen mee 

20 minuten 20% (20%) 
 

 

 

3 SE 3+ K2, K3, 

K7, V3 

Schrijfvaardigheid  

Formele brief 

90 minuten 20% (20%) 

 
 

 

      

4 PO 4+ K1, K2, 
K3, K4, 

K5, K6, 
K7, V1, V3 

 

Mediadossier  20% (20%) 

 
Aanvullende informatie: 

- Het Mediadossier wordt gevormd in leerjaar 4.  
- Elke leerling ontvangt een overzicht van de eisen voor het mediadossier in Magister. 

- Het mediadossier is afhankelijk van de actualiteit. 

 
 

Formule SE-cijfer [(SE 0 + SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4) / 5 ]= SE cijfer 
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Duits 2016 - 2017 
Blad 1/2 
VMBO-TL 3  
 
 

Exameneenheden 

 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken  

MVT/K/2  Basisvaardigheden  

MVT/K/3  Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 

MVT/K/4  Leesvaardigheid 

MVT/K/5  Luister- en kijkvaardigheid 

MVT/K/6  Gespreksvaardigheid 

MVT/K/7  Schrijfvaardigheid  

MTV/V/1  Leesvaardigheid 

MTV/V/2  Schrijfvaardigheid 

MTV/V/3  Kennis van land en samenleving  

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 

 
 

 
Toetsing:  

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 OT+ 

 

K2, K3, K4, 

K7 

 

Verzameld cijfer resultaten periode 1 
 

 R1 

2 OT+ 

 

 
 

K7 PWW 1 
Persoonlijke brief 

45 minuten 

 

R2 

3 OT+ 

 
 

K4 

 
 

PWW 2 
Tekstverklaring 

90 minuten 
 

R3 
 

 
Aanvullende informatie: 

 Bij de persoonlijke brief mag de leerling een N-D woordenboek gebruiken. De leerling dient 

zelf voor een woordenboek te zorgen, dit wordt niet door de school verstrekt. 
 Bij de tekstverklaring mag de leerling een D-N woordenboek gebruiken. De leerling dient zelf 

voor een woordenboek te zorgen, dit wordt niet door de school verstrekt. 

 
 
 

 

Formule SE 0-cijfer R1 + R2 + R3 : 3 = SE 0 weging 15% 
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Duits 2016-2017 
Blad 2/2 
VMBO-TL 4:  
 
Exameneenheden:  

Zie blad 1 
 

 
 

Toetsing:  

Per Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Weging 

1 SE 1 K4 Leesvaardigheid 90 min  15% (15%) 

2 SE 2 K2, K7 Schrijfvaardigheid 

 

90 min  
 

25% (30%) 

3 SE 3 K2, K4, K5, K7 Leesvaardigheid 
Kijk- en luistervaardigheid 

Schrijfvaardigheid 

60 min 20% (30%) 

4 SE 4 K2, K6 Gespreksvaardigheid 20 min 25% (25%) 

 
Aanvullende informatie: 
- SE 1: functionele teksten begrijpen. 

- SE 2: het schrijven van een (in)formele brief. 

- SE 3: 3 boeken, schriftelijke toetsen van periode 1 t/m 3, kijk- en luistervaardigheid. 
- SE 4: communiceren over alledaagse, eenvoudige onderwerpen. 

 
 

Formule SE-cijfer SE 0 * 0,15 + SE 1* 0,15 + SE 2 * 0,25 + SE 3 * 0,2 + SE 4 * 0,25 = SE 
cijfer 
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PTA Wiskunde 2016-2017 
Blad 1/2 
VMBO-TL 3  
 
 

Exameneenheden: 

 
K1  K1 Oriëntatie op leren en werken  
K2  K2 Basisvaardigheden  
K3  K3 Leervaardigheden in het vak wiskunde  
K4  K4 Algebraïsche verbanden  
K5  K5 Rekenen, meten en schatten  
K6  K6 Meetkunde  
K7  K7 Informatieverwerking, statistiek  
K8  K8 Geïntegreerde wiskundige activiteiten  
V1  V1 Aanvullende eisen  
V2  V2 Verrijkingsopdrachten  
V3  V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

V4  V4 Vaardigheden in samenhang  

K1  K1 Oriëntatie op leren en werken  

 
 
 
Toetsing:  

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 OT+ K1, K2, K3, K4 
K7, V1, V3 

Gemiddelde van afgenomen 
toetsen 

 R1 

2 OT+ 

 

 
 

 
 

PO 

K1, K2, K3, K5, 

K6, V1, V2, V3 

Toets week 1: H1, H2 en H3 

H2: kaart en doorsnede. 

H3: formules en grafieken. 
H5: Goniometrie. 

 
 

statistiekwerkstuk 

90 min  R2 

3 OT+ 
 

K1, K2, K3, K4, 
K5, K6, K8 V1, 

V3, V4 

Toets week : H4 
H4: statistiek 

90 min  R3 

 

PO afsluitingsdatum: 19-02-2017  

     Formule SE 0 cijfer:  ( R1 + R2 + R3 +PO) :4= SE 0 weging 20% 
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PTA Wiskunde 2016-2017 
Blad 2/2 
VMBO-TL 4  
 
Exameneenheden:  

Zie blad 1 

 
 
Toetsing:  

 

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 SE 1+ K1, K2, K3, K4, 

K5, K6, K7, K8, 

V1, V2,  

Boek deel 4A:  

Hoofdstuk 2: Verbanden 

Hoofdstuk 4: Grafieken en 
Vergelijkingen 

Boekdeel 4B: 
Hoofdstuk 5: Deel van HF5 

Rekenen, meten en schatten 

 
 

120 minuten 20% (20%) 

2 SE 2+ K1, K2, K3, K4, 
K5, K8, V1, V2, 
V3, V4 

Boek deel 4B:  

Hoofdstuk 5: Rekenen, meten 
en schatten 

Hoofdstuk 7: Verbanden 
 

 

120 minuten 20% (25%) 

3 SE 3+ K1, K2, K3, K4, 

K5, K6, K7, K8, 

V1, V2, V3, V4 

Boek deel 4A:  
Hoofdstuk 3: Goniometrie 

Boek deel 4B:  

Hoofdstuk 6: Vlakke figuren 
Hoofdstuk 8: Ruimte 

meetkunde 

120 minuten  20% (25%) 

4 SE 4 K1, K2, K3, K4, 

K5, K6, K7, K8, 

V1, V2, V3, V4 

Boek deel 4A: Hoofdstukken 2, 
3, 4 

Boek deel 4B: Alle stof 
 

120 minuten 20% (10%) 

 
  

Formule SE-cijfer [(SE 0 + SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4) / 5 ]= SE cijfer 
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NASK 1 (Natuurkunde) 2016 - 2017 
VMBO-TL 3:  
Blad 1/2 
 

 

 
Exameneenheden 

 

NASK/K/1  Oriëntatie op leren en werken  

NASK/K/2 Basisvaardigheden  

NASK/K/3 Leervaardigheden voor het vak Natuurkunde  

NASK/K/4 Stoffen en materialen  

NASK/K/5 Elektrische energie  

NASK/K/6 Verbranden en verwarmen  

NASK/K/7 Licht en beeld  

NASK/K/8 Geluid  

NASK/K/9 Kracht en veiligheid  

NASK/K/10 Bouw van de materie 

NASK/K/11 Straling en stralingsbescherming  

NASK/K/12 Het weer 

NASK/V/1 Veiligheid in het verkeer 

NASK/V/2 Constructies 

NASK/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

NASK/V/4 Vaardigheden in samenhang 

 
Toetsing:  

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Weging 

1 OT+ NASK/K/9 SO H1 Krachten 45 min 1 

  NASK/K/5 SO H2 Elektriciteit 45 min 1 

   PW H1, H2 45 min 2 

  NASK/K/6 SO H3 Energie 45 min 1 

2 OT+ NASK/K/12 SO H4 Het weer 45 min 1 

   PWW H3, H4 90 min 3 

  NASK/K/7 SO H5 Licht 45 min 1 

  NASK/K/5 SO H6 Schakelingen 45 min 1 

3 OT+  PW H5, H6 45 min 2 

  NASK/K/4, 

NASK/K/10 
SO H7 Materie 45 min 1 

  NASK/K/11 SO H8 Straling 45 min 1 

   PWW H7, H8 90 min 3 

 

Aanvullende informatie: 

- Toegestane hulpmiddelen: Binas vmbo-kgt 2e editie, rekenmachine, geodriehoek, passer 

 

Formule SE 0-cijfer [(Per1)*5 + (Per2)*6 +(Per3)*7] / 18= SE 0 cijfer weging 20%  
 



  

 XXVI 

NASK 1 (Natuurkunde) 2017 
VMBO-T 4:  
Blad 2/2 
 

 
Toetsing:  

Per Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

4 SE 1 NASK/K/9 
NASK/K/6 

NASK/K/5 

H1 Krachten 
H2 Warmte 

H3 Energie 
H4 Elektriciteit 

 

90 min  20% (20%) 

5 SE 2 

 
 

 

NASK/K/8 

NASK/K/4 
NASK/V/1 

NASK/V/2 

H5 Geluid 

H6 Werktuigen 
H7 Stoffen 

H8 Materialen 
 

120 min  

 
 

 

20% (25%) 

6 SE 3 NASK/K/5 

NASK/K/9 

H9 Schakelingen 

H10 Bewegingen 
H11 Kracht en beweging 

 

120 min 20% (20%) 

7 SE 4 NASK/V/3 

NASK/V/4 

Praktische Opdracht 240 min in 

de lessen 

20% (25%) 

 

Aanvullende informatie: 
- Toegestane hulpmiddelen: Binas vmbo-kgt 2e editie, rekenmachine, geodriehoek, passer 

 
 

 
Formule SE-cijfer [(SE 0 + SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4) / 5 ]= SE cijfer 
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NASK 2 (Scheikunde) 2016 2017 
VMBO-TL 3:  
Blad 1/2 
 

 
 

Exameneenheden 

 

NASK/K/1  Oriëntatie op leren en werken  

NASK/K/2 Basisvaardigheden  

NASK/K/3 Leervaardigheden voor het vak Scheikunde  

NASK/K/4 Mens en omgeving: gebruik van stoffen 

NASK/K/5 Mens en omgeving: verbranding 

NASK/K/6 Mens en omgeving: werken bij practicum en in 

beroepssituaties 

NASK/K/7 Water, zuren en basen  

NASK/K/8 Reinigingsmiddelen en cosmetica 

NASK/K/9 Chemie en industrie 

NASK/K/10 Basischemie voor vervolgopleiding en beroep 

NASK/K/11 Bouw van de materie 

NASK/V/1 productieprocessen 

NASK/V/2 productonderzoek 

NASK/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

NASK/V/4 Vaardigheden in samenhang 

 

Toetsing:  

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Weging 

1 OT+ NASK/K/4 SO H1 Stoffen 45 min 1 

  NASK/K/7 SO H2 Water 45 min 1 

2 OT+ NASK/K/10 SO H3 Mengsels scheiden 45 min 1 

   PWW 1 
H1, H2, H3 

45 min 3 

  NASK/K/11 SO H4 De kunst van het veranderen 45 min 1 

3 OT+ NASK/K/5 SO H5 In vuur en vlam 45 min 1 

  NASK/K/9 SO H6 Grondstoffen uit de aarde 45 min 1 

   PWW 2  

H4, H5, H6 

90 min 3 

 

Aanvullende informatie: 

- Toegestane hulpmiddelen: Binas vmbo-kgt 2e editie, rekenmachine, geodriehoek, passer 

 

 

Formule SE 0-cijfer [(Per1)*2 + (Per2)*5 + (Per3)*5]/ 12= SE 0 cijfer  
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NASK 2 (Scheikunde) 2017 
VMBO-TL 4:  
Blad 2/2 
 

 
Toetsing:  

Per Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Weging 

4 SE 1 NASK/K/4 
NASK/K/5 

NASK/K/10 
NASK/K/11 

H1 Stoffen en deeltjes 
H2 Chemische reacties 

H3 Verbrandingen 
 

120 min  20% (25%) 

5 SE 2 

 

 
 

NASK/K/7 

NASK/K/10 

H4 Mengen en scheiden 

H5 Zouten 

H6 Zuren en Basen 

120 min  

 

 
 

20% (25%) 

6 SE 3 NASK/K/8 

NASK/K/9 

H7 Water en reinigen 

H8 Metalen 
H9 Koolstofchemie 

 

120 min 20% (25%) 

7 SE 4 NASK/K/6 
NASK/V/1 

NASK/V/2 

NASK/V/3 
NASK/V/4 

Praktische Opdracht 240 min 20% (25%) 

 

Aanvullende informatie: 
- Toegestane hulpmiddelen: Binas vmbo-kgt 2e editie, rekenmachine, geodriehoek, passer 

 
Formule SE-cijfer [(SE 0 + SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4) / 5 ]= SE cijfer 
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Biologie cohort 2016 - 2017 
Blad 1/2 
VMBO-TL 3:  
 
 

Exameneenheden  

 

Thema 1 

Organen en cellen 

BI/K/1: 2-4-5, BI/K/3: 8-9-10, BI/K/4: 1-2-3-4-5 

Thema 2 
Ordening 

BI/K/1: 2-5, BI/K/3: 2-6-8, BI/K/4: 3, BI/K/5: 1-2-3 

Thema 3 

Voortplanting en 
ontwikkeling 

BI/K/3: 1-2-3, BI/K/10: 4, BI/K/12: 1-2-3-4-5, BI/K/13: 3 

Thema 4 

Erfelijkheid 

BI/K/5: 1-3, BI/K/7: 2, BI/K/13: 1-2-3-4-6 

Thema 5 

Evolutie 

BI/K/1: 1-2-5-6, BI/K/13: 5 

Thema 6 
Regeling 

BI/K/1: 2-3-4-5-6, BI/K/4: 6, BI/K/9: 4, BI/K/11: 1-2-3-
7-9-10 

Thema 7 

Zintuiglijke waarneming 

BI/K/1: 2-5-6, BI/K/11: 2-4-5-6-8 

Thema 8 

Stevigheid en beweging 

BI/K/1: 2-4-5-6, BI/K/8: 1-2 

Thema 9 
Gedrag 

BI/K/1: 2-4-5-6-7-8, BI/K/3: 11, BI/K/11: 1-7,  
BI/V/2: 1-2-3-4-5 

 

 
Toetsing:  

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 OT+ 

 

 

 
Verzameld cijfer resultaten periode 1 
 

 R1 

2 OT+ 

 
 

 

 PWW 1 
Stofomschrijving: 
wordt in magister gezet 

 

90 minuten 
 

R2 

3 OT+ 
 

 

 
 

 

PWW 2 
Stofomschrijving:  
wordt in magister gezet 

 
90 minuten 
 

R3 
 

Aanvullende informatie: 

- De leerlingen ontvangen een gerichte stofomschrijving via Magister 

 

 

Formule SE 0-cijfer R1 + R2 + R3 : 3 = SE 0 weging 20% 
 



  

 XXX 

Biologie cohort 2016 - 2017 
Blad 2/2 
VMBO-TL 4:  
 

Exameneenheden Leerjaar 4 

Biologie voor Jou deel 4a en 4b (6e druk) 

Thema 1 BI/K/1: 1-2-5, BI/K3: 9, BI/K4: 4, BI/K6: 4 

Thema 2 BI/K/1: 1-2-4-5-6, BI/K2: 2, BI/K3: 9, BI/K6: 3-4, BI/K12: 6-7 

Thema 3 BI/K/1: 2-5-6, BI/K3: 7, BI/K5: 1, BI/K6: 2-5-6 

Thema 4 BI/K/1: 2-5-6, BI/K3: 3-4, BI/K7: 1-2-3-4-5 

Thema 5 BI/K/1: 2-5-6, BI/K3: 2-4-5-6-9, BI/K5: 1-2-3, BI/K9: 1-2-3-4  

Thema 6 BI/K/1: 2-4-5-6, BI/K3: 2-6, BI/K4: 4-5-6, BI/K9: 4-7,  

Thema 7 BI/K/1: 2-4-5-6, BI/K3: 6-8-9, BI/K4: 4-5-6, BI/K9: 4-5-6, 

BI/K10: 3 

Thema 8 BI/K/1: 1-2-4-5-6, BI/K3: 3, BI/K9: 8, BI/K10: 1-2, K11: 5-8-9-

10,  
BI/V/1: 1-2-3-4-5 

 

 
 

Toetsing:  

Per Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

4 SE 1+  Schriftelijk 

Thema 1: Stofwisseling 
Thema 2: Planten 

90 min  

45 min 
45 min 

20% (20%) 

5 SE 2+ 

 

 
PO 

 Schriftelijk 

Thema 3: Ecologie 

Thema 4: Mens en milieu 
Ethologie: Artis 

90 min  

45 min 

45 min 

20% (20%) 

6 SE 3+  Schriftelijk 

Thema 5: Voeding en vertering 
Thema 6: Gaswisseling 

90 min 

45 min 
45 min 

20% (20%) 

7 SE 4+  Schriftelijk 

Thema 7: Transport 
Thema 8: Opslag, uitscheiding en 

bescherming 

90 min 

45 min 
45 min 

20% (20%) 

 
Informatie over Artis: 

- Thema 9 – Gedrag (boek: Lj. 3 KGT – deel 2). 

Dit thema is behandeld in leerjaar 3. Het  wordt vlak voor de practicumopdracht nogmaals uitgelegd. 
De leerlingen gaan (+/-) 2 uur naar Artis (november). Volgens een bepaald stappenplan, observeren 

zij enkele dieren volgens de stappen van het ethologisch onderzoek. De verzamelde gegevens worden 
verwerkt in een werkstuk. Belangrijk hierin zijn o.a. het maken van een ethogram, protocol, 

frequentieanalyse + grafiek, sequentieanayse + grafiek en het formuleren van conclusie n.a.v. dit 

onderzoek. 
Het werkstuk moet voor SE2 worden ingeleverd. 

 
 

Formule SE-cijfer [(SE 0 + SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4) / 5 ]= SE cijfer 

 

 

 



  

 XXXI 

Economie 2016 - 2017 
Blad 1/2 
VMBO-TL 3  
 

Exameneenheden:  

EC/K/1     Oriëntatie op leren en werken  

EC/K/2    Basisvaardigheden  

EC/K/3     Leervaardigheden in het vak economie  

EC/K/4A   Consumptie 

EC/K/4B   Consumptie en Consumentenorganisaties  

EC/K/5A   Arbeid en Productie  

EC/K/5B   Arbeid en bedrijfsleven 

EC/K/6     Overheid en bestuur 

EC/K/7     Internationale ontwikkelingen 

EC/V/1     Verrijkingsstof 

EC/V/2     Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

EC/V/3     Vaardigheden in samenhang 

 
 

Toetsing:  

Per Toets Exameneenheden Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 OT+ 
EC/K/1, EC/K/2, EC/K/3, 

EC/K/4A, EC/K/4B,  

Inkomen en Rondkomen. 

Consumptie  R1 

2 OT+ 

EC/K/1, EC/K/2, EC/K/3, 

EC/K/4A, EC/K/4B, 

EC/K/5A EC/K/5B,  

Verzekeren. Arbeid en 

Productie. Arbeidsmarkt. 

Bedrijfsleven. Omzet, 

winst 

P.W.W. 1 

H.1 + H.2 + H.3 

 

 

     90 min  

 

R2 

3 OT+ 

EC/K/1, EC/K/2, EC/K/3, 

EC/K/5A, EC/K/5B, 

EC/K/6 EC/K/7 EC/V/1 

Overheid. Belasting, soc. 

Zekerheid. Internationale 

ontwikkelingen 

P.W.W. 2  

H5 + H6 + H7 

P.O. Verzekeren 

 

90 min  

 

R3 

Aanvullende informatie: 

- PO:  De praktische opdracht wordt uitgezet in Magister en dient digitaal ingeleverd te 
worden. 

   
 
 

     Formule SE 0 cijfer:  ( R1 + R2 + R3 +PO) :4= SE 0 weging 20% 

 



  

 XXXII 

 
Economie 2016 - 2017 
Blad 2/2 
VMBO-TL 4  
 

Exameneenheden:  
Zie blad 1 
 
 
 

Toetsing:  

Per Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Weging 

4 SE 1 EC/K/1, 
EC/K/2, 

EC/K/3, 
EC/K/4A, 

EC/V/3, 

EC/K/5A, 
EC/K/5B    

Consumptie. H.1 + H.2 + H.3 90 min 20% (20%) 

5 SE 2+ 

 
 

 
 

 

 
PO 

EC/K/1, 

EC/K/2, 
EC/K/3, 

EC/K/5A, 
EC/K/6, 

EC/K/7, 

EC/V,1 

Arbeid H.4 + H.5  

 
 

 
 

 

 
Praktische opdracht 

120 min 20% (20%) 

6 SE 3 EC/K/6, 

EC/V/1, 
EC/V/2, 

EC/V/3 

Overheid en Bestuur H6 en H7 120 min 20% (20%) 

7 SE 4 
 

 
 

 

 
 

 

EC/K/3,EC/K/
4A,    

EC/K/5A, 
EC/K/6, 

EC/K/7, 

EC/V/1, 
EC/V/3, 

Examenstof H.1 t/m H.8 
 

 
 

 

 
 

 

120 min 20% (20%) 

Aanvullende informatie: 
- PO:  De praktische opdracht wordt uitgezet in Magister en dient digitaal ingeleverd te 

worden. 

 

 

Formule SE-cijfer [(SE 0 + SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4) / 5 ]= SE cijfer 
 

 
 
 
 
 
 



  

 XXXIII 

 

Geschiedenis 2016 - 2017     
Blad 1/2 
VMBO- tl 3 
 
 

Exameneenheden 

 

GS/K/1 Oriëntatie op leren en werken 

GS/K/2 Basisvaardigheden 

GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting 

GS/K/4 De koloniale relatie Indonesië-Nederland 

GS/K/5 Staatsinrichting van Nederland 

GS/K/6 De industriële samenleving 

GS/K/7 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland 

GS/K/8 Cultureel-mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945 

GS/K/9 De Koude Oorlog 

GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900 

GS/V/1 Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949 

GS/V/2 Nederland en Europa 

GS/V/3 De verhouding mens-milieu 

GS/V/4 Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland 

GS/V/5 Verzuiling en ontzuiling in Nederland 

GS/V/6 Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog 

GS/V/7 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

GS/V/8 Vaardigheden in samenhang 

GS/V/9 Verrijkingsdeel bij historisch overzicht vanaf 1900 

 
 

  Toetsing:  

Periode Toets  Exameneenheid  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 OT+ 
 

GS/ K/1/2/3/9 
V7 8 

Verzameld cijfer resultaten 
periode 1 

De Koude oorlog. 

 R1 

2 OT+ GS/K/1/2/3/7  
V7 8 

PWW 1 
Sociale zekerheid en 

verzorgingsstaat in Nederland. 

90 min  R2 

3  OT+ GS/K/1/2/3/4 

V 7 8 

PWW 2 

Nederland en Indonesië  

90min  R3 

 
 

 

 

  

Formule SE 0-cijfer R1 + R2 + R3 : 3 = SE 0 weging 20% 

 



  

 XXXIV 

Geschiedenis cohort 2017      
Blad 2/2 
 
VMBO- TL 4: 
 
Exameneenheden: 

Zie blad 1. 

 
 
  Toetsing: 

Periode Toets  Exameneenheid   Omschrijving  Tijdsduur  Weging 

4 SE 1 Gs/K /1/2/3/5 
V7 8  

Staatsinrichting in Nederland.  90 min 20% (25%) 

5 SE 2  Gs/K /1/2/3/10 

V7 8  

Historisch overzicht vanaf 1900 

H1, H2 en H3. 

 90 min  20% (25%) 

6 SE 3 
 

GsK /1/2/3/10 
V 7 8 9 

Historisch overzicht vanaf 1900 
H4, H5 en H6 

 

 90 min  20% (25%) 

7  
                                                        

Se 4 Gs/ 
K/1/2/3/5/10 

V 7 8 9  

Staatsinrichting in Nederland 
en Historisch overzicht vanaf 

1900 

120 min 20% (25%) 
 

     
 
 

Formule SE-cijfer [(SE 0 + SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4) / 5 ]= SE cijfer 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 XXXV 

Aardrijkskunde 2016 - 2017 
Blad 1/2 
VMBO-TL 3  

 
Exameneenheden 

AK/K/1 Oriëntatie op leren en werken  

AK/K/2  Basisvaardigheden  

AK/K/3  Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde 

AK/K/4 Weer en klimaat 

AK/K/5  Bronnen van energie 

AK/K/6  Water 

AK/K/7  Arm en rijk 

AK/K/8 Bevolking en ruimte 

AK/K/9 Grenzen en identiteit 

AK/V/1  Casus Weer en klimaat: Extreme weersomstandigheden 

AK/V/2  Casus Bronnen van energie: Energiebeleid 

AK/V/3  Casus Water: Watermanagement 

AK/V/4 Casus Arm en rijk: Arm en rijk en gezondheidszorg 

AK/V/5 Casus Bevolking en ruimte: Bevolking en ruimte in 
grootstedelijke gebieden 

AK/V/6 Casus Grenzen en identiteit: Regionale identiteit 

AK/V/7  Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

AK/V/8 Vaardigheden in samenhang  

 

Toetsing: 

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 OT+ 
 

AK/K/1,2,3,7 Verzameld cijfer resultaten periode 1 
Arm en Rijk 
Schriftelijke toets 

 
 

45 min 

R1 

2 OT+ 

 
 

AK/K/2,3,5 

AK/V/2 

PWW 1 
Bronnen van Energie 
Schriftelijke toets  

 

 
90 min 

R2 

3 OT+ 

 
 

 

AK/K/1,2,3,9 

AK/V/6 

PWW 2 

Grenzen en identiteit 
Schriftelijke toets 

  

Veldwerkopdracht 

 

45 min 
R3 
 

 

Aanvullende informatie: 

- In iedere periode worden een drietal toetsen afgenomen.  

- Elke periode krijgt de leerling een beoordeling werkboek met weging 1.  

- praktische opdracht veldwerkdag weging 2 

 

Formule SE 0-cijfer R1 + R2 + R3 : 3 = SE 0 weging 20% 

 



  

 XXXVI 

Aardrijkskunde 2016 - 2017 
Blad 2/2 
VMBO-TL 4  
 

Exameneenheden:  

Zie blad 1 

 

Toetsing: 

Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduu

r 

Weging 

1 SE 1+ AK/K/1,3,4 

AK/V/1 

 

Weer en Klimaat 

Schriftelijke toets 

Kleine praktische opdracht  

90 min 20% (25%) 

2 SE 2 AK/K/1,2,8 

AK/V/5 

Bevolking en ruimte 

Schriftelijke toets 

90 min 20% (25%) 

3 SE 3 AK/K/2,6 

AK/V/3 

Water 

Schriftelijke toets 

90 min 20% (25%) 

4 PO 4 AK/K 1,2,3 

AK/V7,8 

Onderzoek/praktische 

opdracht 

Werkstuk 

 20% (25%) 

 

Formule SE-cijfer [(SE 0 + SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4) / 5 ]= SE cijfer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 XXXVII 

Maatschappijleer 2016 - 2017 
Blad 1/1 
VMBO-TL 3  
 

Examenonderdelen: 

Exameneenheden 

ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken  

ML1/K/2  Basisvaardigheden  

ML1/K/3  Leervaardigheden maatschappijleer 

ML1/K/4  Cultuur en socialisatie 

ML1/K/5  Sociale verschillen 

ML1/K/6  Macht en zeggenschap 

ML1/K/7  Beeldvorming en stereotypering 

 

Toetsing: 

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 OT+ 

 

K1, K2, K3, 

K4, K5 

Verzameld cijfer resultaten per. 1 

Werkstuk met presentatie 

Toets thema 2 H1 t/m4 

 

 

 
 

45 minuten 

R1 

2 OT+ 
 

 
 

K2, K3, K4, 
K5, K6 

Toets Thema politiek  
 

PWW 1 
Proefwerk Thema’s 1 en 2 

45 minuten 
 

 
90 minuten 

R2 

3 OT+ 

 

 

K1, K2, K6, 

K5,  K7 

 
 

Toets Criminaliteit  

 

PWW 2 
Thema Politiek en Pluriforme 

samenleving 

45 minuten  

 

 
90 minuten 

 

R3 

 

 

Aanvullende informatie: 

- Het eindresultaat voor het vak is onderdeel van de diploma-cijferlijst.  

- Maatschappijleer 1 wordt niet afgesloten met een centraal eindexamen. 

- Wanneer je een 7 of hoger haalt voor het vak heb je een compensatiepunt voor je eindlijst 

van het CSE. 

 

 

 

 

 

Formule SE  R1 + R2 + R3 : 3 = SE cijfer 
 



  

 XXXVIII 

PTA Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) 2016 - 2017 
Blad 1/1 
VMBO-TL 3   
 

 
Leerstof :  

Kunstalfabet Aanvullend wordt er uit het boek gewerkt. 

Cultuurzelfportret. idem 

Praktische opdracht 

1: Kehinde Wiley 

idem 

Culturele activiteit 1 
+ kijkwijzer 

idem 

Praktische opdracht 
2 werkstuk nav 

discipline 

idem 

Culturele activiteit 2 
+ kijkwijzer 

idem 

Praktische opdracht 

2 bouwkunst 

idem 

Culturele activiteit 3 
+ kijkwijzer 

idem 

Culturele activiteit 4 
+ kijkwijzer 

idem 

Theatervoorstelling 

+ verslag  

idem 

 
 

 

 
Toetsing:  

Per  Toets  Domeinen Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 PO+ Creëren   

 

Meerder 

lessen 

R1 beoordeling 

O,V of G. 

2 PO+ 

 

Ervaren  

Creëren  

 Meerdere 

lessen 

R2 beoordeling 

O, V of G 

3 PO+ Uitdrukken 

Ervaren 
Creëren 

Beschouwen  
 

 Meerdere 

lessen 

R3 

Beoordeling O, 
V of G. 

 
Aanvullende informatie: 

 Een gemiste toets/opdracht dient uiterlijk binnen de eerste twee weken van de volgende 

periode te zijn afgerond. Voor de laatste periode dient het binnen deze periode te worden 
afgerond. 

 Het vak CKV wordt afgesloten met een lettercode: O / V of G 
 

 
 
 

 
 

 



  

 XXXIX 

Tekenen (Beeldende vakken) 2016 - 2017 
Blad1/2 
VMBO-TL 3 
 
 

Exameneenheden: 

 

BV/K1  K1 Oriëntatie op leren en werken  
BV/K2  K2 Basisvaardigheden  
BV/K3  K3 Leervaardigheden in de beeldende vakken  
BV/K4  K4 Beeldend werk, productief  
BV/K5  K5 Werkproces, productief  
BV/K6  K6 Middelen productief 
BV/K7  K7 Beschouwen – eigen werk, reflectief  
BV/K8  K8 Beschouwen –werk van anderen, reflectief 
BV/V1  V1 Eindopdracht, productief en reflectief  
BV/V2  V2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
BV/V3  V3 Vaardigheden in samenhang 

 
 

Toetsing:  

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 PO+ BV/K3  

BV/K4  
BV/K5  

BV/K6 
 

 

Praktijk: 4 opdrachten. 
 

 
 

45 minuten R1 

2 OT+ 

 
 

 

BV/K1  

BV/K2  
BV/K3  

BV/K4  

BV/K5  
BV/K6  

BV/K7  
BV/K8 

PWW 1 

Theorie toets:  Zienderogen kunst; 

1. Kunst in uitvoering. 

2. Kunst met de kleine k. 

3. Architectuur. 

 
Praktijk: 3 opdrachten 

45 minuten 

 

R2 

3 PO+ BV/K2  

BV/K3  
BV/K4  

BV/K5  

BV/K6  
BV/K7  

BV/K8  
BV/V1  

BV/V2  

BV/V3 

PWW 2 

Theorie toets: Zienderogen Kunst; 

4. Dress to impress. 

5. Fotografie. 
Gemiddelde van alle 

praktijkopdrachten 

Praktijk: 3 opdrachten 

45 minuten R3 

 

 

 

Formule SE 0-cijfer R1 + R2 + R3 : 3 = SE 0 weging 20 % 

 



  

 XL 

Beeldende Vakken 2016 - 2017 
VMBO-TL 4: 
Blad 2/2 
 

 
 

Toetsing:  

Per Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  weging 

4 SE 1 BV/K3  

BV/K4  
BV/K5  

BV/K6  

BV/K7  
BV/K8 

Theorie: 

 
 Kunstgeschiedenis. 

 Dromen, Kunst Actief. 

 

Praktijk: Werkstuk thema: Dromen. 

 
 

60 min  20% (20%) 

5 SE 2 

 
 

 

BV/K3  

BV/K4  
BV/K5  

BV/K6  

BV/K7  
BV/K8 

Theorie: 

 
     • Kunstgeschiedenis. 

     • Strijd, Kunst Actief. 

  
Praktijk: Werkstuk thema: 

Strijd. 
 

60 min  

 
 

 

20% (30%)  

6 SE 3 BV/K3  

BV/K4  
BV/K5  

BV/K6  

BV/K7  
BV/K8 

Theorie: 

 
• Eindexamen thema blogspot. 

• Begrippen voor eindexamen. 

 
• Selfies, Kunst Actief. 

 
Praktijk: Werkstuk thema: 

Selfies. 
 

60 min 20% (30%) 

7 SE 4 

 

 
 

 
CPE 

BV/K4  

BV/K5  

BV/K6  
BV/K7  

BV/K8  
BV/V1  

BV/V2  
BV/V3 

Theorie: 

 

     • Oud eindexamen. 
 

 
Praktijk: Werkstuk thema kiezen uit:  

• Bescherming, Liefde of Feest. 
 

90 min 

 

 
 

 
 

20% (20%) 

 

 
 

 
50 % weging bij 

het CSE. 

 
Aanvullende informatie: 

- Elke leerling ontvangt bij de start van het CPE op 20 maart 2017 een reader waarin de eindexamen 

eisen uitgelegd zijn. 
 

 

Formule SE-cijfer [(SE 0 + SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4) / 5 ]= SE cijfer 

 

 

 

 



  

 XLI 

 

LO (Lichamelijke opvoeding) 2016-2017  
Blad 1/2 
VMBO T/L 3 
 

Exameneenheden 

LO1/K/1 Oriëntatie op leren en werken  

LO1/K/2  Basisvaardigheden  

LO1/K/3  Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding 

LO1/K/4  Spel 

LO1/K/5  Turnen 

LO1/K/6  Bewegen op muziek 

LO1/K/7  Atletiek 

LO1/K/8  Zelfverdediging 

LO1  Schrijfvaardigheid 

MTV/V/3  Kennis van land en samenleving  

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 

 
Toetsing:  

Per  Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Rapportcijfer 

1 OT+ 

 

LO1/K/2 

LO1/K/3 
LO1/K/4 

LO1/K/7 

Coopertest 

Kogelstoten- 
Speerwerpen 

Hockey 
Softbal 

Fitness 

 R1 

2 OT+ 
 

 

 

LO1/K/2 
LO1/K/3 

LO1/K/4 

LO1/K/5 
LO1/K/7 

Shuttle Run 
Hoogspringen  

Basketbal 

Free Running 
Klimmen 

Springen-zwaaien 

 R2 

3 OT+ 
 

 

LO1/K/2 
LO1/K/3 

LO1/K/4 
LO1/K/7 

 

Coopertest 
Volleybal 

Boksen 
Fitness 

 R3 
 

 
Aanvullende informatie: 

 Elke leerling dient minimaal 75% van de lessen aanwezig te zijn. 

  7,5 – 10  = G 

 5,5 – 7,4 =  V 

 1,0 – 5,4 = O  

 

 

Formule SE 0-cijfer R1 + R2 + R3 : 3 = SE 0 weging 50% 

 



  

 XLII 

LO (Lichamelijke opvoeding) 2016-2017  
Blad 2/2 
VMBO-TL 4 
 
Exameneenheden:  

Zie blad 1 

 
Toetsing:  

 

Per Toets  Domein  Omschrijving  Tijdsduur  Weging 

1 PO+ LO1/K/1 

LO1/K/3 
LO1/K/4 

LO1/K/5 
LO1/K/6 

LO1/K/7 
LO1/K/8 

LO1/K/9 

Sportactiviteiten in de zaal   

2 SE 2 LO1/K/1 

LO1/K/2 
LO1/K/3 

Schriftelijke toets 

- Spelregels 
- Trainingsleer  

 

  

3 PO LO1/K/1 
LO1/K/2 

LO1/K/3 

Lesgeefopdracht 
Eindverslag deel 1  

 

 lesgeefopdracht 
 tussenbeoordeling 

eindverslag 

4 PO+ LO1/K/1 
LO1/K/2 

LO1/K/3 

(S)portfolio 
- Fitnessopdracht 

- Eindverslag deel 1 & 2 
- Lesgeefopdracht 

 Cijfer:  
- Fitnessopdracht 

- Eindverslag 
 

Totaalcijfer 

(S)portfolio: 
 

Fitnessopdracht + 
Eindverslag + 

Lesopdracht+ 

Toets score 
 

            4 

Aanvullende informatie: 

 Elke leerling dient minimaal 75% van de lessen aanwezig te zijn. 

  7,5 – 10  = G 

 5,5 – 7,4 =  V 

 1,0 – 5,4 = O  

 
 

 

Formule SE cijfer SE 0 + (s)portfolio : 2 = Eindbeoordeling 


