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INLEIDING 

 
Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het examenjaar vmbo-tl. 
 
Dit document is gebaseerd op de thans bekende regelgeving, zoals die voornamelijk geldt 
voor het Voortgezet Onderwijs. 
 
Hoe de regelgeving – eventueel anders – bij het volwassenenonderwijs kan worden 
toegepast is onvoldoende door ministeriële regelgeving uitgewerkt. 
 
Een en ander betekent dat dit PTA, indien nieuwe regelgeving bekend wordt, in het lopende 
cursusjaar aangepast dient te worden. Dit PTA wordt dan voorzien van aanvullingen en/of 
wijzigingen. 
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ALGEMENE VAKOVERSTIJGENDE RICHTLIJNEN M.B.T. EXAMINERING 

Alle vakken hanteren m.b.t. de examens dezelfde afspraken: 
 
Het profielwerkstuk. 

Dit werkstuk wordt in het examenjaar vmbo-tl gemaakt. Het profielwerkstuk kent een 
‘woordbeoordeling’: om te kunnen slagen, moet het profielwerkstuk met ‘voldoende’ of ‘goed’ 
worden beoordeeld. 
 
Het profielwerkstuk moet tijdig, volgens de aanwijzing van de begeleidend docent, worden 
ingeleverd. 
 
Het profielwerkstuk mag bestaan uit het LOB-portfolio, een bundeling van uitgewerkte 
opdrachten die concreet weergeven op welke wijze de kandidaat bezig is geweest met 
loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Ook LOB is een verplicht onderdeel en wordt 
middels een woordbeoordeling afgesloten: om te kunnen slagen, moet de beoordeling 
“voldoende” of “goed” zijn. 
 
Criteria voor de verslaglegging van praktische opdrachten, handelingsdelen 

 
1. De wijze waarop de verslaggeving c.q. de presentatie van een praktische opdracht / 

handelingsdeel plaatsvindt wordt door de docent, al dan niet na overleg met de cursist, 
bepaald. Bij het verstrekken van de opdracht worden de presentatiewijze en de gestelde eisen 
aan de presentatie aan de kandidaat bekend gemaakt. 

2. Bij een schriftelijke presentatie vermeldt de cursist behalve zijn naam in voorkomende 
gevallen ook zijn examennummer. Ook bij videopresentaties, een computerdemonstratie en 
dergelijke vermeldt de cursist zijn naam en examennummer. 

3. De praktische opdracht / het handelingsdeel wordt door de docent schriftelijk verstrekt en 
omvat: 
- het onderwerp 
- de motivatie van de opdracht 
- wat de cursist geacht wordt te doen 

  de wijze waarop uitgevoerd moet worden dan wel de wijze waarop de opdracht aangepakt 
moet worden. 

- de tijd die beschikbaar is (zie inleverdata in PTA) 
- welke hulp(middelen) de cursist ter beschikking staat / staan. 
- of de opdracht individueel uitgevoerd mag of moet worden. Bij samenwerking van 

verschillende cursisten wordt aangegeven welke eisen aan de samenwerking gesteld 
worden. 

- de beoordelingscriteria 
- de weging van de praktische opdracht/ het handelingsdeel in het totaal van het 

schoolexamen van het desbetreffende vak 
- de wijze waarop de docent kan waarborgen dat het werk dat de kandidaat maakt 

authentiek is. Daartoe zijn de volgende mogelijkheden: 
  - het werk wordt onder toezicht gedaan; 
  - het werk wordt mondeling nabesproken. 

 - essentiële delen van de praktische opdracht / 
handelingsdelen  worden onder toezicht gedaan. 

 - het werk van de cursist wordt zodanig begeleid dat de 
docent zicht heeft op het proces en daarmee zicht heeft op 
de authenticiteit. 

4. Bij praktische opdrachten / handelingsdelen die worden uitgevoerd door een groep bepaalt de 
docent de grootte en de samenstelling van de groep. Als de praktische opdracht / het 
handelingsdeel door een groep wordt uitgevoerd en de rapportage een groepsrapportage is, 
dan krijgt de groep een groepsbeoordeling. In een gesprek tussen de leden van de groep en 
de docent vindt een individuele verdeling plaats van de groepsbeoordeling. 

5. De beoordelingscriteria worden opgesteld door de vaksectie, dan wel de vakdocent. 
 De praktische opdracht wordt beoordeeld door de docent. 
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DE AFSLUITENDE TOETSPERIODE 

 
Aan het einde van een schoolexamenperiode kunt u in een door het examenbureau 
vastgelegd rooster een schoolexamen afleggen. De weken waarin toetsen of schoolexamens 
worden afgenomen, vindt u bij de stofomschrijvingen verderop in dit PTA. 
 
Het afnemen van schoolexamens gebeurt in daartoe aangewezen toetsruimten. Dit geldt ook 
voor de afname van centrale examens. Uitzonderingen hierop vormen de mondelinge 
toetsen, practicatoetsen en luistertoetsen. Waar getoetst wordt, staat duidelijk aangegeven in 
toetsroosters. 
 
BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN 

 
Hieronder volgen de belangrijkste punten met betrekking tot toetsing en afsluiting. 
 

a. Alle afsluitende schoolexamens (SE’s) /schooltoetsen (ST’s) maken onderdeel uit van 
het schoolexamen in een vak. 

b. De vaksecties leggen in het Programma van Toetsing en Afsluiting vast welke 
gewichten aan de te onderscheiden toetsen en schoolexamens hangen, ter bepaling 
van het uiteindelijke schoolexamencijfer. 

c. De eindexamenkandidaten hebben voor elk schriftelijk SE maar één moment. Zij 
kunnen op het eind van het schoolexamentraject voor maximaal 3 vakken een 
SE(ST) hertoetsen mits ze voldoen aan de in het Examenreglement Vavo gestelde 
eisen. 

d. Een hertoetsing kan plaatsvinden ongeacht het cijfer dat de eerste keer behaald is. In 
het PTA staat beschreven welk SE (ST) of welke stof hertoetst kan worden. 

e. Dit hertoetsingsmoment wordt door het examenbureau gepland aan het eind van het 
schoolexamen op een vastgesteld tijdstip, zoals vermeld in de stofomschrijvingen. 
Om in aanmerking te komen voor een hertoetsing dient men zich in te schrijven. 

f. De examensecretaris (in samenwerking met het examenbureau) is belast met de 
organisatie van de toetsing. 

g. Alle voor de examenkandidaten van belang zijnde mededelingen m.b.t. toetsen, 
schoolexamens en eindexamen worden bekend gemaakt via monitor/mail/intranet. 
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BELANGRIJKE DATA STUDENTEN 
m.b.t schoolexamens en centrale examens 2019/2020 

 
WEEK 
NUMMER 

DATUM INFO VOOR STUDENTEN 

36 3 – 6 sept. Introductieweek 

37 9 september Eerste lesdag 

 13 september Inleveren PWS-briefjes 

42 14-18 okt 2019 Herfstvakantie 

44 28 okt  Toetsrooster toetsweek 1 beschikbaar via mail. 

 29 oktober 
 

Uiterste datum voor leerlingen voor het aanvragen van verlenging afnametijd 
SE's en Examens en voor het inleveren van bewijs van reeds behaalde 
certificaten en vrijstellingen. 

45 4 - 8 nov Toetsweek 1  

47 19 nov Leerlingvergadering 

 20 nov 
 

Bekendmaking resultaten van toetsweek 1  
Adviesgesprekken met TB vanaf week 47. 

48 25 nov Inhaalrooster van toetsweek 1 beschikbaar via mail.  

49 3 en 4 dec Inhalen toetsweek 1 

50 11 dec Aanleveren resultaten inhaaltoetsweek 1 (vóór 13.00 uur) 

52 en 1 23 dec / 3 jan Kerstvakantie 23-12-19 t/m 3-01-20 

2 6 jan Toetsrooster voor toetsweek 2 beschikbaar. 

3 13 -17 jan Toetsweek 2  

4 20 - 24 jan Adviesdata luistertoetsen VMBO, HAVO-5 en VWO 

5 29 jan Leerlingvergadering (met advies voor Havo 4) 

 30 jan 
 

Bekendmaking resultaten toetsweek 2.  
Adviesgesprekken met TB (vanaf week 5)  

6 3 feb Inhaalrooster van toetsweek 2 beschikbaar via mail. 

7 11 en 12 feb Inhalen toetsweek 2 

 14 februari Deadline profielwerkstuk 

8 19 feb Aanleveren resultaten inhaaltoetsweek 2 (vóór 13.00 uur) 

9 24 – 28 feb Carnavalsvakantie 

11 9 mrt Rooster voor toetsweek 3 beschikbaar via mail/intranet 

12 16 – 20 mrt Toetsweek 3 

13 23 mrt Inhaalrooster examenklassen beschikbaar via mail (vóór 10:00 uur)  

 25 en 26 mrt Inhalen toetsweek 3 examenklassen 

14 31 mrt 
 

Uitreiken cijferoverzichten VWO, Havo 5 en VMBO-tl van 10.00 tot 13.00u 
(D2.05) 
 
Bekendmaking herkansingsmogelijkheden VWO, Havo-5 en VMBO (D2.05). 
 
Inschrijven voor herkansingen door examenkandidaten (tot 13.00u) bij TB of 
examensecretaris 
 
Herkansingsrooster examenklassen beschikbaar (uiterlijk 31 mrt 15 uur) 

 2 en 3 apr Herkansingsperiode VMBO, Havo-5 en VWO  

 3 apr Uiterste datum waarop door examenkandidaten alle toetsen van het SE 
gemaakt en PO’s/ profielwerkstukken beoordeeld moeten zijn om te kunnen 
deelnemen aan tijdvak I van het centraal examen. (vóór 13:00 uur)  
[Einde schoolexamen]   

15 6 apr Cijfervergadering H4 (o.v.) 

 7 apr Bekendmaking resultaten herkansingen examenklassen  

 10 april Goede vrijdag 

16 13 april Tweede Paasdag 

16 15 april Centrale voorlichting examenkandidaten (15 uur) 

 
Laatste mogelijkheid tot inruil 
 
Laatste cijfercontrole door leerling. (vóór 15:30 uur). 
Mogelijkheid tot reageren bij de examensecretaris (tot 15.30 uur). Dit is de 
laatste mogelijkheid om te reageren. 

17 - 18 20 apr – 1 mei Voorjaarsvakantie 

19 5 mei Bevrijdingsdag 

19 -21 7 - 20 mei Centraal Schriftelijk Examen 1e tijdvak 
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21 18 mei Inhaalrooster H4 toetsweek 3 beschikbaar via mail (vóór 10 uur) 

 21 en 22 mei Hemelvaart en vrije dag 

22 26 en 27 mei Inhaalperiode toetsweek 3 H4 

23 1 juni Tweede Pinksterdag 

24 8 juni Toetsrooster voor toetsweek 4 (H4) beschikbaar via mail/intranet  

 10 juni De normen en omzettingstabellen CE worden vanaf 8.00 uur op Internet 
bekend gemaakt. Dat betekent dat wij dan pas deze gegevens kunnen gaan 
verwerken en de voorlopige uitslag kunnen bepalen. Maar dat vergt behoorlijk 
tijd. 
Voor je eigen informatie tref je deze aan op: 
Internet: www.eindexamen.nl en op  www.cito.nl 
 
Vaststellingsvergadering examens (vanaf 9 uur) 
 
Examenkandidaten worden gebeld omtrent de uitslag.  

 11 juni 
 

Alle vmbo -, havo- en vwo -eindexamenkandidaten kunnen hun voorlopige 
examenuitslag komen afhalen (D2.05). 
 
Examenkandidaten kunnen zich opgeven voor één (1) vak om te herkansen, 
conform schriftelijke aankondiging. (uiterlijk 11 juni vóór 11 uur) 
 
De niet afgehaalde voorlopige uitslagen worden verstuurd. 

25 15-18 juni Centraal Schriftelijk Examen, 2e tijdvak 
 

25 15-19 juni Toetsweek 4 Havo 4 

26 22 juni Inhaalrooster H4 toetsweek 4 beschikbaar via mail (vóór 10.00u) 
 

 22 juni 
 

Aanleveren toetsen voor inhaalperiode toetsweek 4 H4 (vóór 13.00u) 

 23 en 24 juni Inhalen toetsweek 4 H4 
 

 26 juni Bekendmaking normen tweede tijdvak (8 uur).  
 
Alleen examenkandidaten die hebben deelgenomen aan examens in tijdvak II 
worden gebeld. (vanaf 9 uur) 

 26 juni 
 

Leerlingvergadering H4 (10.00-12.00u) voor alle docenten 
 
Uitreiken rapporten H4 (tussen 14.30 en 15 uur in D2.05) 
 
Bekendmaking herkansings-mogelijkheden H4 (D2.05). 
 
Inschrijven voor herkansingen H4 (vóór 15 uur) bij TB of examensecretaris 

27 29 juni 
 

Herkansingsrooster H4 beschikbaar (vóór 12.00 uur) 

 30 juni en 1 juli Herkansingstoetsen H4 

28 8 juli (o.v.) Uitreiken definitieve rapporten H4 (13.00-13.30 uur) 

 9 juli Uitreiking Certificaten en Diploma’s VMBO, H5 en VWO.  
Aanvangstijdstip wordt nog bekend 

29 13 juli Begin zomervakantie 

 Augustus 2020 
 

Derde tijdvak (staatsexamens). Bij hoge uitzondering en met geldige reden kan 
een cursist deelnemen aan deze termijn. 
De secretaris van de examens kan jullie hier meer informatie overgeven. 
Het rooster is nog niet bekend. 

 
 
 
 
 

  

http://www.eindexamen.nl/
http://www.cito.nl/
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CENTRALE EXAMENS 2020  VMBO (1e tijdvak)  

 
Bij het centraal examen zijn bij ieder vak toegestaan (basispakket hulpmiddelen) 
- schrijfmaterialen incl. millimeterpapier 
- tekenpotlood 
- blauw en rood kleurpotlood 
- liniaal met millimeterverdeling 
- passer 
- geometrische driehoek 
- vlakgum 
- elektronisch rekenapparaat 
- een eendelig woordenboek Nederlands of een woordenboek Nederlands-vreemde taal en vreemde taal 
Nederlands 
 
 
 
 

Datum Tijd VMBO – TL Examen 1e tijdvak Hulpmiddelen 

7 mei 2020 13:30-15:30 economie   

8 mei 2020 13:30-15:30 Nederlands   

11 mei 2020 09:00-11:00 geschiedenis   

12 mei 2020 13:30-15:30 

wiskunde  

Naast of in plaats van de 
geometrische driehoek: 
een windroos 
Roosterpapier in cm2 

13 mei 2020 
09:00-11:00 aardrijkskunde   

13:30-15:30 Frans   

14 mei 2020 09:00-11:00 
Duits  

Woordenboek naar en van 
de doeltaal; 

  13:30-15:30 

natuur- en scheikunde I (nask I) 

BINAS vmbo-kgt, 
informatieboek voor nask 
1 en nask 2 (2e editie, 
ISBN 978.90.01.80069.7) 
Het is toegestaan de 
fouten (volgens errata op 
de site van de uitgever) in 
Binas te verbeteren. 

15 mei 2020 13:30-15:30 biologie   

18 mei 2020 
09:00-11:00 maatschappijkunde   

13:30-15:30 natuur- en scheikunde II (nask II)   

19 mei 2020 13:30-15:30 

Engels  

Woordenboek naar en van 
de doeltaal;  
(op verzoek kandidaat) 
daarnaast ook 
woordenboek Engels-
Engels 
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AARDRIJKSKUNDE VMBO-TL 2019/2020 

 
Schoolexamen 1 (ST1) 

1.Specificatie te bestuderen stof: Domeinen: 
 - Weer en klimaat (in boek 4 VMBO) 
  (Nederland; Spanje; Verenigde 

Staten; casus: extreme 
weersomstandigheden) 

 - Grenzen en identiteit (in boek 3 
VMBO) 

  (Nederland; België; Rusland; casus: 
Noordelijke IJszee) 

2.De wijze van toetsing: schriftelijk 
3.Tijdsduur van de toetsing: 120 minuten 
4.Het moment van afname: week 45-2019 
5.Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6.De weging van het cijfer: 1x 

 
Schoolexamen 2 (ST2) 

1.Specificatie te bestuderen stof: Domeinen: 
 - Water (in boek 4 VMBO) 
  (Nederland; China; Midden-Oosten, 

casus: waterbeheer in het Midden-
Oosten) 

 - Bronnen van energie (in boek 3 
VMBO) 

  (Nederland; Frankrijk; Brazilië; casus: 
Amazonegebied) 

2.De wijze van toetsing: schriftelijk 
3.Tijdsduur van de toetsing: 120 minuten 
4.Het moment van afname: week 03-2020 
5.Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6.De weging van het cijfer: 1x 

 
Schoolexamen 3 (ST3) 

1.Specificatie te bestuderen stof: Domeinen: 
 - Bevolking en ruimte (in boek 4 

VMBO) 
  (Nederland; Duitsland; China; casus: 

megasteden in China) 
 - Arm en rijk (in boek 3 VMBO) 
  (Nederland; Verenigde Staten; Nigeria; 

casus: gezondheidszorg in Nigeria) 
2.De wijze van toetsing: schriftelijk 
3.Tijdsduur van de toetsing: 120 minuten 
4.Het moment van afname: week 12-2020 
5.Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6.De weging van het cijfer: 1x 
 

 
Bepaling SE-cijfer: 

Het uiteindelijke SE-cijfer wordt berekend door het gewogen gemiddelde van alle ST’s.  
(ST1 + ST2 + ST3) / 3. 
 
Hertoetsing: 

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
 
In week 14-2020 is de hertoetsingsperiode. 
 
De herkansing gaat over de gehele stof van het examenjaar en duurt 120 minuten. 
Het laagste ST-cijfer kan dan vervangen worden door het herkansingscijfer, als dat hoger is. 
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BIOLOGIE VMBO-TL 2019/2020 
Methode: “Biologie voor jou” leerjaar 3 en 4 - 7e druk 

 
Schoolexamen 1 (ST1)  

1. Specificatie te bestuderen stof: Vaardigheden (K2/K3/V3/V4) 
 - Cellen (K4) 
 - Voortplanting (K12) 
 - Erfelijkheid (K12 / K13) 
 - Evolutie (K4 / K5 / K13) 
 - Stevigheid (K8) 
2. De wijze van toetsing: Schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 minuten  
4. Het moment van afname: Week 45-2019 
5. Hertoetsing: Zie hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 2 (ST2)  

1. Specificatie te bestuderen stof: Vaardigheden (K2/K3/V3/V4) 
 - Bescherming (K10 / V1) 
 - Cellen (K4) 
 - Ecologie (K6) 
 - Erfelijkheid (K12 / K13) 
 - Evolutie (K4 / K5 / K13) 
 - Mens-en-milieu (K7) 
 - Regeling (K11) 
 - Voortplanting (K12) 
 - Zintuigen (K11) 
2. De wijze van toetsing: Schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 minuten 
4. Het moment van afname: Week 03-2020 
5. Hertoetsing: Zie hertoetsing 
6 .De weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 3 (ST3)   

1. Specificatie te bestuderen stof: Vaardigheden (K1/K2/K3/V3/V4) 
 - Bescherming (K10 / V1) 
 - Cellen (K4) 
 - Ecologie (K6) 
 - Erfelijkheid (K12 / K13) 
 - Evolutie (K4 / K5 / K13) 
 - Gaswisseling (K9) 
 - Gedrag (V2) 
 - Mens-en-milieu (K7) 
 - Planten (K6) 
 - Regeling (K11) 
 - Transport (K9) 
 - Voeding (K9) 
 - Voortplanting (K12) 
 - Zintuigen (K11) 
2. De wijze van toetsing: Schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 120 minuten 
4. Het moment van afname: Week 12-2020 
5. Hertoetsing: Zie hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 3x 
 

Praktische opdracht (PO4) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Practicum met onderzoeksverslag 
2. De wijze van toetsing: Praktijk + schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: n.v.t. 
4. Het moment van afname: Periode 3.De inleverdata worden altijd 

vermeld op de proefbeschrijvingen of 
afgesproken. Bij niet verschijnen/ 
inleveren/presenteren wordt het cijfer 
een 1. 

 Afwezigheid van de cursist tijdens het 
uitreiken van een PO is geen grond tot 
het verzaken van de opdracht. Het 
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bijhouden van de opdracht is de 
verantwoordelijkheid van de cursist. 

5. Hertoetsing: Niet mogelijk 
6. De weging van het cijfer: 1x 

 
Bepaling van het SE-cijfer 

Het eindcijfer van de schoolexamens wordt als volgt berekend: 
(2xST1 + 2xST2 +3x ST3 + 1xPO4) / 8. 
 
Hertoetsing: 

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
 
In week 14-2020 is de hertoetsingsperiode. 
 
De herkansingstoets omvat de gehele lesstof, zoals deze verwacht kan worden op het eindexamen en 
duurt 120 minuten. 
Het voor de hertoetsing behaalde cijfer vervangt het ongunstigste ST-cijfer als dat resultaat hoger is, rekening 

houdend met de weging van de verschillende schoolexamens. 
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DUITS  VMBO-TL  2019/2020 

 
Schoolexamen 1 Grammatica  (ST1) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Grammatica  (zie studiewijzer) 
2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 minuten 
4. Het moment van afname: week 45-2019 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 1x 

 
Schoolexamen 2 Schrijfvaardigheid (SV2) 

1. Specificatie te bestuderen stof: het schrijven van een of meerdere 
brieven aan de hand van een 
gevarieerde opdracht. Tijdens het 
examen mag 1 woordenboek Ne-Du en 
1 woordenboek Du-Ne worden 
geraadpleegd. Men dient zelf voor de 
woordenboeken te zorgen; lenen van 
een andere kandidaat tijdens het 
examen is niet toegestaan. 

2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 minuten 
4. Het moment van afname: week 03-2020 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 
 

 
Schoolexamen 3 Luistervaardigheid (LUV3) 

1. Inhoud: Cito Kijk- en Luistertoets 
2. Tijdsduur van de toetsing: 60 minuten 
3. Het moment van afname: week 04-2020 
4. Hertoetsing: niet mogelijk 
5. De weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 4 Gespreksvaardigheid (MT4) 

1. Specificatie te bestuderen stof: het voeren van een gesprek in het Duits. 
Voor dit SE dient de cursist drie door de 
docent goedgekeurde 
gespreksonderwerpen  in te leveren: 1 
t.b.v. een monoloog, 2 t.b.v. twee 
dialogen. 
Bij de beoordeling worden de volgende 
aspecten betrokken: inhoud, correctheid 
en gepastheid van taalgebruik, vlotheid 
en uitspraak. 

2. Inleverdatum: uiterlijk 21 februari 2020  om 17.00 uur 
(bij te laat /niet inleveren van het dossier 
of afwezigheid tijdens de mondelinge 
toetsing wordt het cijfer 1 toegekend) 

3. De wijze van toetsing: mondeling 
4. Tijdsduur van de toetsing: 15 minuten 
5. Het moment van afname: week 10/11/12 -2020 
6. Hertoetsing: niet mogelijk 
7. De weging van het cijfer: 2x 
 

 

Hertoetsing 

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
 
De hertoetsingsweek is in week 14-2020.  
Alleen ST1 en SV2  kunnen hertoetst worden! 
 

Bepaling SE-cijfer 

Het SE-eindcijfer wordt als volgt berekend: 
(1xST1) + (2xSV2) + (2xLUV3) + (2xMT3)  : 7 
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ECONOMIE  VMBO-TL 2019/2020  

 
Schoolexamen 1 (ST1) 

 1. Specificatie te bestuderen stof: Hoofdstukken 1, 2 en 3 
 2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
 3. Tijdsduur van de toetsing: 90 minuten 
 4. Het moment van afname: week 45-2019 
 5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
 6. De weging van het cijfer: 1x 
Schoolexamen 2 (ST2) 

 1. Specificatie te bestuderen stof: Hoofdstukken 4, 5 en 6 en de stof van ST1 
 2. De wijze van toetsen: schriftelijk 
 3. Tijdsduur van de toetsing: 90 minuten 

 4. Het moment van afname: week 03-2020 

 5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 

 6. De weging van het cijfer: 1x 

 
Schoolexamen 3 (ST3) 

 1. Specificatie te bestuderen stof:  Hoofdstukken 7 en 8 en de stof van ST1 
en ST2 

 2. De wijze van toetsen: schriftelijk 
 3. Tijdsduur van de toetsing: 90 minuten 

 4. Het moment van afname: week 12-2020 

 5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 

 6. De weging van het cijfer: 1x 

 
Bepaling SE-cijfer 

Het cijfer voor het schoolexamen wordt als volgt berekend: 
(ST1 + ST2 + ST3) : 3 

 
Hertoetsing  

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
 
In week 14-2020 is de hertoetsingsperiode. 
 
De herkansing gaat over de gehele stof van het examenjaar en duurt 90 minuten. Het laagste ST-cijfer kan dan 
vervangen worden door het herkansingscijfer, als dat hoger is. 
 

  



PTA – examenjaar  [vmbo] 2019/2020  P a g i n a  | 13 
 

ENGELS VMBO-TL 2019/2020  

 
Schoolexamen 1: Grammatica (ST1) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Grammatica (zie studiewijzer). 
2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 minuten 
4. Het moment van afname: week 45-2019 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 1x 

 
Schoolexamen 2: Schrijfvaardigheid (SV2)  

1. Specificatie van de te bestuderen stof:  Domein MVT/K/7 Schrijfvaardigheid: het 
schrijven van een of meerdere brieven 
aan de hand van een gevarieerde 
opdracht. Tijdens het examen mag 1 
woordenboek Ne-En en 1 woordenboek 
En-Ne worden geraadpleegd. 
Men dient zelf voor de woordenboeken 
te zorgen; lenen van een andere 
kandidaat tijdens het examen is niet 
toegestaan. 

2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 minuten 
4. Het moment van afname: week 03-2020 
5. Hertoetsing zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer:  2x 

 
Schoolexamen 3: Luistervaardigheid (LUV3) 

1. Specificatie van de te bestuderen stof:  Domein MVT/K/5 Luistervaardigheid: 
Cito Kijk- en Luistertoets 

2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 60 minuten 
4. Het moment van afname: week 04-2020  
5. Hertoetsing niet mogelijk 
6. De weging van het cijfer:  2x 

 
Schoolexamen 4: Gespreksvaardigheid (MT4) 

1. Specificatie van de te bestuderen stof:  Domein MVT/K/6: Gespreksvaardigheid: 
Het voeren van een gesprek in het 
Engels. Voor dit SE dient de deelnemer 
5 door de docent goedgekeurde 
gespreksonderwerpen in te leveren. Bij 
de beoordeling worden de volgende 
aspecten betrokken: inhoud, correctheid 
en gepastheid van taalgebruik, vlotheid 
en uitspraak.  

 Inleverdatum gespreksonderwerpen: 
uiterlijk 21 februari 2020 om 17.00u  

2. De wijze van toetsing: Mondeling 
3. Tijdsduur van de toetsing: 15 minuten 
4. Het moment van afname: week 10/11/12-2020 (mondeling op 

afspraak) 
5. Hertoetsing niet mogelijk 
6. De weging van het cijfer:  2x 
7. Extra informatie:   Bij te laat/niet inleveren van de 

gespreksonderwerpen of afwezigheid 
tijdens het mondelinge examen wordt 
het cijfer 1 toegekend. 

Bepaling SE-cijfer 

Het SE-eindcijfer wordt als volgt berekend: 
{(1xST1) + (2xSV2) + (2xLUV3) + (2xMT4)} : 7 
 
Hertoetsing 

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
 
Hertoetsing vindt plaats in week 14-2020. 
Alléén ST1 en SV2 komen in aanmerking voor hertoetsing!  
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GESCHIEDENIS VMBO-TL 2019/2020 

 
Schoolexamen 1 (ST1) 

1. Specificatie te bestuderen stof: De koloniale relatie tussen Indonesië en 
Nederland. 

 Examenkatern: hoofdstuk 3 lesmateriaal 
(leervaardigheden in het vak 
geschiedenis) 

 Aantekeningen 
2. De wijze van toetsing: schriftelijk  
3. Tijdsduur van de toetsing: 120 minuten 
4. Het moment van afname: week 03-2020  
5. Hertoetsing: zie hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x    

 
Schoolexamen 2 (ST2) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Staatsinrichting van Nederland. 
 Examenkatern: hoofdstuk 1 & 2 

lesmateriaal (leervaardigheden in het 
vak geschiedenis) 

 Aantekeningen 
2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 120 minuten 
4. Het moment van afname: week 45-2019  
5. Hertoetsing: zie hertoetsing  
6. De weging van het cijfer: 3x 

 
Schoolexamen 3 (ST3) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Historisch overzicht vanaf 1848/1900 
 Examenkatern: hoofdstuk 1 t/m 6 + 
 lesmateriaal (leervaardigheden in het 

vak geschiedenis) 
 Aantekeningen 
2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 120 minuten 
4. Het moment van afname: week 12-2020 
5. Hertoetsing: zie hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 4x 

 
Schoolexamen 4 praktische opdracht (PO4) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Domein A t/m E  
 Aanvang schooljaar wordt een opdracht 

door de docent verstrekt. 
2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: n.v.t.  
4. Het moment van afname: De opdracht moet uiterlijk op 8 

december om 12.00 uur (week 50) 
ingeleverd worden. De opdracht mag 
alleen of in groepen van maximaal drie 
leerlingen gemaakt worden. als de 
opdracht in een groep gemaakt wordt, 
wordt van elk groepslid verwacht dat hij 
de inhoud van het hele product kent. Bij 
twijfel over bovenstaand punt kan de 
docent mondeling een nadere toelichting 
vragen, die meetelt in de beoordeling. 
De opdracht alleen maken levert geen 
extra punten of andere beoordeling op. 

Inleverprocedure  - Documenten uitgeprint + geniet 
inleveren bij docent in de les of in 
postvak en verplicht mailen naar docent.  
- Niet inleveren volgens de 
bovenstaande inleverprocedure en/of 
negeren van deadlines (studiewijzer) 
betekent automatisch een 1.0 voor de 
deelopdracht/HD 

5. Hertoetsing: niet mogelijk 
6. De weging van het cijfer: 1x  
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Voor alle toetsen geldt, dat in principe de hele voorafgaande stof ook getoetst kan worden. In elke toets 
zijn daarom enkele vragen uit de voorgaande periodes verwerkt. Denk hierbij aan vragen bestaande uit 
volgorde vragen en bronnenvragen die verwijzen naar voorgaande thema’s en/of tijdvakken.  
 
Bepaling SE-cijfer 

Het SE-eindcijfer wordt als volgt berekend: 
{(ST1x2) + (ST2x3) + (ST3x4) + (PO4x1)} / 10 
 
Hertoetsing 

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
 
In week 14-2020 is de hertoetsingsperiode. 
 
De herkansingstoets gaat over de gehele examenstof van vmbo-tl (ST1 t/m ST3) en duurt 120 minuten.  
Het laagste ST-cijfer kan vervangen worden mits het herkansingscijfer hoger is. Dat geldt niet voor het PO-cijfer, 
want de PO valt niet te herkansen.  
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MAATSCHAPPIJKUNDE VMBO-TL 2019-2020 

 
Schoolexamen 1 (ST1) 

1.Specificatie te bestuderen stof:  Thema’ s: 
 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijkunde  
 Politiek en beleid 
 Onderdelen van multiculturele 

samenleving 
2. Wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van toetsing: 90 minuten 
4. Moment van afname: week 45-2019 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 2 (ST2) 

1. Specificatie te bestuderen stof:    Thema’ s: 
 Leervaardigheden in het vak 

maatschappijkunde 
 Criminaliteit en rechtstaat 
 Onderdelen van Mens en Werk 
2. Wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van toetsing: 90 minuten 
4. Moment van afname: week 03- 2020 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 3 (ST3) 

1. Specificatie te bestuderen stof:    Thema’ s: 
 Evt uitloop voorliggend onderwerp 
 Media (Voor examen relevante 

hoofdstukken worden tzt kenbaar 
gemaakt) 

2. Wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van toetsing: 90 minuten 
4. Moment van afname: week 12-2020 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 4 (PO4) 

Elke deelnemer verzamelt in een map artikelen die binding hebben met de 
overkoepelende domeinen van Maatschappijkunde. Deze artikelen worden door de 
deelnemer geanalyseerd volgens een vast, door de docent aangeleverd, format. 
Nadere instructies over aantal artikelen etc volgen.  
1. Specificatie te bestuderen stof:    Thema’ s: 
 Verwerven, verwerken en verstrekken 

van informatie 
 Analyse maatschappelijk vraagstuk 
2. Wijze van toetsing: praktische opdracht 
3. Tijdsduur van toetsing: nvt 
4. Moment van inleveren: Nader overeen te komen in derde blok 

Bij niet inleveren wordt het cijfer 1 
toegekend. Te laat inleveren wordt 
gesanctioneerd met puntenaftrek. 

5. Hertoetsing: niet mogelijk 
6. De weging van het cijfer: 1x 

 
Bepaling van het SE-cijfer 

Het SE-eindcijfer wordt als volgt berekend: 
{(ST1x2) + (ST2x2) + (ST3x2) + (PO4x1)} / 7 

 
Hertoetsing  

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
In week 14-2020 is de hertoetsingsperiode. Hertoetsing is alleen mogelijk over de totale stof Maatschappijkunde.  
Het daarbij behaalde cijfer vervangt het laagste cijfer voor ST1, 2 of 3. Mocht de herkansing leiden tot een lager 
cijfer, dan blijft het oorspronkelijke cijfer staan.   
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MAATSCHAPPIJLEER VMBO-TL 2019-2020 

 
Schoolexamen 1 (ST1) 

1. Specificatie te bestuderen stof:    Thema’ s: 
 Maatschappijleer & Jongeren 
 Politiek 
2. Wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van toetsing: 90 minuten. 
4. Moment van afname: week 45, 2019 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 2 (ST2) 

1. Specificatie te bestuderen stof:     Thema’ s: 
 Werk 
 Criminaliteit 
2. Wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van toetsing: 90 minuten. 
4. Moment van afname: week 3-2020 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 3 (ST3) 

1. Specificatie te bestuderen stof:    Thema’ s: 
 Multiculturele samenleving 
 Media 
2. Wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van toetsing: 90 minuten. 
4. Moment van afname: week 12-2020 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 4 (PO4) 

 
1 Specificatie te bestuderen stof: Elke deelnemer maakt een werkstuk 

over één van de thema’s van ST1, ST2 
of ST3 (politiek, multiculturele 
samenleving, media, werk of 
criminaliteit). Dit werkstuk dient te 
voldoen aan een vaste, door de docent 
aangeleverd format. De deelnemer 
levert 1 exemplaar in en bewaart zelf 
een kopie. 

2. Wijze van toetsing: schriftelijk (werkstuk)  
3. Moment van afname: nader overeen te komen doch voor de 

start van toetsweek 12. Bij afwijking van 
de datum geldt puntaftrek per dag te laat 
voor het te laat inleveren volgens 
toetsingsformulier 

4. Hertoetsing: niet mogelijk 
5.De weging van het cijfer: 1x 

 
Bepaling van het SE-cijfer 

Het SE-eindcijfer wordt als volgt berekend: 
{(ST1x2) + (ST2x2) + (ST3x2) + (PO4x1)} / 7 
 
Hertoetsing  

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
 
In week 14-2020 is de hertoetsingsperiode. 
 
Hertoetsing is alleen mogelijk over de totale stof. 
Het daarbij behaalde cijfer vervangt het laagste cijfer voor ST1, 2 of 3. Mocht de herkansing leiden tot een lager 
cijfer, dan blijft het oorspronkelijke cijfer staan.  
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NATUUR- SCHEIKUNDE I VMBO-TL 2019/2020 

Methode van voorkeur: BANAS 3 Natuur- en scheikunde 1 VMBO-KGT tekstboek +  werkboek 1+2 en BINAS voor vmbo 

ISBN: 9041503794 + 9041505477 + 9041510662 + 9789001800697 

 
Schoolexamen 1 (ST1) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Mechanica:  
 Stoffen & materialen K/1+2+3+4 + 

Krachten K/9 + V/2 + Bewegen V/1 + 
Verkeer V/1+ algemeen V/4 

2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 min 
4. Het moment van afname: Week 45-2019 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 
 

Schoolexamen 2 (ST2) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Van zien tot elektriciteit: 
 Zien & afbeelden K/7 + Ioniserende 

straling K/10+11 + Elektrische stroom 
K/5 + Elektrische energie K/5 + 
algemeen V/4 

2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 min 
4. Het moment van afname: Week 03-2020 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 
 

Schoolexamen 3 (ST3) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Alle stof: 
 Stoffen & Materialen K/1+2+3+4 + 

Verbranden & verwarmen K/6 + 
Krachten K/9 + V/2 + Bewegen V/1 + 
Verkeer V/1 + Geluid K/8 + Elektrische 
stroom K/5 + Elektrische energie K/5 + 
Het weer K/12 + algemeen V/4 

2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 120 min 
4. Het moment van afname: Week 12-2020 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 3x 

 
Schoolexamen 4 praktische opdracht (PO4) 

1. Specificatie te bestuderen lesstof : wordt afgesproken in de klas 
 V3+4 
2. De wijze van toetsing: presentatie 
3. Tijdsduur van de toetsing: n.v.t. 
4. Het moment van afname: periode 1. Bij niet verschijnen/ 

inleveren/presenteren wordt het cijfer 
een 1. 

5. Hertoetsing: niet mogelijk 
6. Weging van het cijfer: 1x 

 
Bepaling van het SE-cijfer 

Het cijfer voor het schoolexamen wordt als volgt berekend:  
(2xST1+2xST2+3xST3+1xPO4)/8 

 
Hertoetsing: 

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
 
In week 14-2019 is de hertoetsingsperiode. 
 
De hertoetsing omvat de complete examenstof (120 minuten). De praktische opdracht is niet te herkansen. 
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NATUUR- SCHEIKUNDE II VMBO-TL 2019-2020  
Methode van voorkeur: BANAS 3 Natuur- en scheikunde 2 VMBO-KGT tekstboek +  werkboek 1+2 en BINAS voor vmbo 
ISBN: 9789041504036 + 9789041504043 + 9789041510679 + 9789001800697 

 
Schoolexamen 1 (ST1) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Stoffen en materialen 
 Atomen en Chemische reacties, 

Domeinen: NASK2/K/3+4+5+9+10+11 
en NASK2/V/2+4 

2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 min 
4. Het moment van afname: Week 45-2019 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 2 (ST2) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Stoffen en materialen 
 Atomen, Chemische reacties, Metalen, 

Zouten, Koolstofchemie 
 Domeinen: NASK2/K/3+4+5+9+10+11 

en NASK2/V/2+4 
2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 min 
4. Het moment van afname: Week 03-2020 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 3 (ST3) 

1. Specificatie te bestuderen stof: Stoffen en materialen 
 Atomen, Chemische reacties, Metalen 
 Zouten, Koolstofchemie, Zuren en 

basen, Schoonmaken 
 Domeinen: NASK2/K/3 t/m 11 en 

NASK2/V/1+2+4 
2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 120 min 
4. Het moment van afname: Week 12-2020 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 3x 

 
Schoolexamen 4 Praktische Opdracht (PO4) 

1. Specificatie te bestuderen stof: practicum + verslaglegging  
 Conform het gegeven format. 
 NASK2/K/1+2+6 en NASK2/V2+3 
2. De wijze van toetsing: practica + verslagen (verslag inleveren 

aan het eind van het practicum) 
3. Tijdsduur van de toetsing: n.v.t. 
4. Het moment van afname: periode 1: inleveren verslag max. een 

week na uitvoeren van het practicum. Bij 
niet verschijnen/inleveren/presenteren 
wordt het cijfer een 1. 

5. Hertoetsing: niet mogelijk 
6. De weging van het cijfer: 1x 

 
Bepaling van het SE-cijfer 

Het cijfer voor het schoolexamen wordt als volgt berekend:  
(2xST1+2xST2+3xST3+1xPO4)/8 
 
Hertoetsing 

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
In week 14-2020 is de hertoetsingsperiode. 
 
De hertoetsing omvat de complete examenstof (120 minuten). De praktische opdracht is niet te herkansen.  
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NEDERLANDS VMBO-TL 2019/2020 

 
Schoolexamen 1 (ST1) 

1. Specificatie te bestuderen stof :  SPELLING EN GRAMMATICA 
 (NE/K/7) 
 Toepassen van de spelling- en 

grammaticaregels van de Nederlandse 
taal. 

2. Wijze van toetsing:  schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing:  90 minuten 
4. Het moment van afname:  Week 45-2019 
5. Hertoetsing:  zie Hertoetsing 
6. Weging van het cijfer: 1x 

 
Schoolexamen 2 (ST2) 

1. Specificatie te bestuderen stof :  SCHRIJFVAARDIGHEID 
 (NE/K/7) 
 Zakelijke teksten schrijven n.a.v. een 

uitgebreide opdracht. 
2. Wijze van toetsing:  schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing:  100 minuten 
4. Het moment van afname:  Week 03-2020 
5. Hertoetsing:  zie Hertoetsing 
6. Weging van het cijfer:  2x 

 
Schoolexamen 3 (ST3) 

1. Specificatie van de te bestuderen stof :  FICTIE  
 (NE/K/1, NE/K/3, NE/K/5, NE/K/8)  
 Mondeling: leesverslagen Nederlands 
 Onderdeel A:  
 Deelnemer beantwoordt vragen over 

drie gelezen werken uit de Nederlandse 
letterkunde. Eén werk wordt klassikaal 
gelezen, de andere werken  mag de 
deelnemer kiezen in overleg met de 
docent. 

2. Wijze van toetsing:  mondeling 
3. Tijdsduur van de toetsing:  15 minuten 
4. Het moment van afname:  Week 05 en 06 2020 
5. Hertoetsing:  niet mogelijk 
6. Weging van het cijfer:  1x (de som van onderdeel A en B delen 

door 2) 
 
Handelingsdeel: leesverslag Nederlands 

1. Specificatie van de te bestuderen stof: FICTIE 
 (NE/K/2) 
 Onderdeel B:  
 Deelnemer schrijft drie leesverslagen 

van het werk dat hij/zij gekozen heeft in 
overleg met de docent. Het leesverslag 
moet gemaakt worden volgens het 
aangeleverde leesdossier-model.  

2. Het moment van inleveren: De drie leesverslagen achtereenvolgens 
inleveren 

 Leesverslag 1:  week 41-2019 
 Leesverslag 2:  week 48-2019 
 Leesverslag 3:  week 04-2020 
 Uiterlijk 24 januari 2020 (Bij te laat 

inleveren wordt het cijfer 1 toegekend 
aan dit onderdeel. Ook plagiaat wordt 
bestraft met het cijfer 1.) 
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Schoolexamen 4 (ST4) 

1. Specificatie van de te bestuderen stof :  MONDELINGE VAARDIGHEID 
 (NE/K/1, NE/K/2, NE/K/3, NE/K/5, 

NE/V/1) 
 Presentatie / spreekbeurt (evt. over 

profielwerkstuk/LOB-portfolio) 
2. Wijze van toetsing:  mondeling 
3. Tijdsduur van de toetsing:  15 minuten 
4. Het moment van afname:  Week 8, 10 en 11 2020 
5. Hertoetsing:  niet mogelijk 
6. Weging van het cijfer: 2x 

 
Schoolexamen 5 (ST5) 

1. Specificatie van de te bestuderen stof:  KIJK- EN LUISTERTOETS 
 (NE/K/3, NE/K/4) 
2. Wijze van toetsing:  schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing:  90 minuten 
4. Het moment van afname:  Week 12-2020 
5. Hertoetsing:  niet mogelijk 
6. Weging van het cijfer:  2x 

 
 
Bepaling van het SE-cijfer 

Het cijfer voor het schoolexamen wordt als volgt berekend:  
(1xST1+2xST2+1xST3+2xST4 + 2xST5) / 8 
 
Hertoetsing  

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
 
In week 14-2020  is de herkansingsperiode. 
 
Alleen ST1 en ST2 komen in aanmerking voor herkansing. 
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PROFIELWERKSTUK / LOB-PORTFOLIO  VMBO-TL 2019/2020 

 
Elke deelnemer maakt een portfolio over zijn of haar zoektocht naar een passende vervolgopleiding met de door 
school aangeleverde opdrachten. Dit portfolio maakt deel uit van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Bij 
vavo VISTA Heerlen is het LOB-portfolio tevens het profielwerkstuk. 
 
Vavo VISTA Heerlen maakt voor het LOB-portfolio gebruik van de portal van Intergrip. Tot en met periode 3 
ontvangt elke deelnemer elke periode een aantal opdrachten. De uitwerkingen van alle opdrachten moeten 
worden geüpload in de portal van Intergrip. Per opdracht geldt een uiterste inleverdatum die tegelijk met het 
verstrekken van de opdracht wordt meegedeeld. Per opdracht wordt ook meegedeeld in welke vorm deze moet 
worden uitgewerkt. 
 
Alle opdrachten samen vormen het LOB-portfolio en hebben betrekking op verschillende loopbaancompetenties: 
 

• Kwaliteitenreflectie: waar ben ik goed in? 

• Motievenreflectie: waar ga en sta ik voor? 

• Werkexploratie: waar kan ik doen waar ik het best in ben en leren waar ik goed in wil worden? 

• Loopbaansturing: hoe kan ik zorgen dat ik het beste uit mezelf haal? 

• Netwerken: wie kan mij helpen om te worden wie ik wil zijn? 
 
 
1. Wijze van toetsing: portofolio inleveren, digitaal en op papier (hard copy), tussentijdse gesprekken 

(met verslaglegging in het portfolio). 
2. Moment van afronding:  nader overeen te komen, doch vóór aanvang van toetsweek 3 (week 12-
2020). 
3. Hertoetsing:   mogelijk voor individuele onderdelen, na overleg, maar vóór week 12-2020. 
4. Tijdstip hertoetsing:  in onderling overleg. 

 
Beoordelen van het LOB-portfolio 
 
LOB wordt beoordeeld met een woordbeoordeling: onvoldoende – voldoende – goed.  
 
Als aan de LOB-verplichting niet wordt voldaan (lees: er is geen volledig dossier/portofolio voorhanden) of met een 
onvoldoende wordt afgesloten, kan een leerling niet slagen. Het voldoen aan de door de school gestelde eisen aan 
LOB is een harde eis voor het verkrijgen van een diploma. 
 
Het gaat bij LOB om een procesbeoordeling: reproduceerbare kennis en vaardigheden worden niet geëxamineerd 
en ook niet becijferd. De vaststelling of een deelnemer zijn/haar LOB-portfolio serieus en volledig heeft gevuld, 
wordt bepaald door twee examinatoren. Een eindgesprek tussen deelnemer en beide examinatoren kan onderdeel 
uitmaken van de eindbeoordeling. De eindbeoordeling mag niet onvoldoende zijn. 
 
LOB en diplomering 
Werken aan de eigen loopbaanoriëntatie is een doorlopende verplichting om gediplomeerd te kunnen worden. 
Deelnemers die niet uiterlijk in week 12-2020 aan de LOB-verplichting hebben voldaan, kunnen niet worden 
gediplomeerd in 2020! 
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WISKUNDE VMBO-TL  2019-2020 
Methode: Getal en ruimte 4VMBO-KGT 

 
Schoolexamen 1 (ST1) 

1. Specificatie van de te bestuderen stof: Statistiek en kans, verbanden, 
afstanden en hoeken. 
domeinen: K1, 2,3 ,4, 6,7 ,8 en V1, 
3, 5 
4VMBO KGT 1 Hoofdstuk 1,2,3 

2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 min 
4. Het moment van afname: Week 45 2019 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 3x 

 
Schoolexamen 2 (ST2) 

1. Specificatie van de te bestuderen stof: Verbanden, afstanden en hoeken, 
grafieken en vergelijkingen, rekenen, 
meten en schatten, vlakke figuren. 
domeinen : K1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en V1, 
3, 5 
4VMBO KGT 1 Hoofdstuk 2,3,4 
4VMBO KGT 2 Hoofdstuk 5,6 

2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 min 
4. Het moment van afname: Week 03 2020 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 3x 

 
Schoolexamen 3 (ST3) 

1. Specificatie van de te bestuderen stof: Statistiek en kans, verbanden, 
afstanden en hoeken. 
grafieken en vergelijkingen, 
rekenen, meten en schatten, 
vlakke figuren, ruimtemeetkunde. 
domeinen : K1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 
V1, 2, 4 
4VMBO KGT 1 Hoofdstuk 2,3,4 
|4VMBO KGT 2 Hoofdstuk 5,6, 7,8 

2. De wijze van toetsing: schriftelijk 
3. Tijdsduur van de toetsing: 90 min 
4. Het moment van afname: Week 12 2020 
5. Hertoetsing: zie Hertoetsing 
6. De weging van het cijfer: 3x 

 
Schoolexamen 4 Praktische Opdracht (PO4) 

1. Specificatie van de te bestuderen stof: Statistiek opdracht met Excel 

domeinen: K7, V1, 2, 3 

o.a. 4VMBO KGT 1 Hoofdstuk 

1  

2. De wijze van toetsing: computertoets 
3. Tijdsduur van de toetsing: 45 min 
4. Het moment van afname: tussen week 46 en week 2 
5. Hertoetsing: niet mogelijk 
6. De weging van het cijfer: 1x 

 
Bepaling van het SE-cijfer 

Het cijfer voor het schoolexamen wordt als volgt berekend: (3xST1+3xST2+3xST3+1xPO4)/10 
 
Hertoetsing 

Voorwaarden voor hertoetsing zijn opgenomen in artikel 14.2 B van het Examenreglement Vavo 2019/2020. 
 
In week 14-2020 is de hertoetsingsperiode. 
 
De herkansing gaat over de gehele stof van het examenjaar. Het laagste ST-resultaat kan dan vervangen worden 
door het herkansingscijfer, als dat hoger is. Tijdsduur van de hertoetsing  90 minuten. 


