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INLEIDING 

 
Voor u ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het examenjaar vwo. 
 
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 vwo (vwo 6) gemaakt. 
 
Rekenen 

Voor leerlingen met wiskunde in het pakket zijn rekenvaardigheden geïntegreerd in de 
schoolexamentoetsing voor wiskunde.   
 
Voor leerlingen die in het schooljaar 2021-2022 of later een eindexamen afleggen, maar niet 
in wiskunde, is in het PTA een schoolexamen Rekenen opgenomen.  
 
Criteria voor de verslaglegging van praktische opdrachten en 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 

o 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: 
o het werk wordt onder toezicht gedaan; 
o het werk wordt mondeling nabesproken. 
o essentiële delen van de praktische opdracht / handelingsdelen  worden 

onder toezicht gedaan. 
o 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. 

6. Uitbreiding PTA – Nederlands, Engels, Duits en Frans 
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Bij het talenonderwijs moeten de leerlingen een dossier aanleveren ten behoeve van 
een mondeling School Examen. Het gaat hier bijvoorbeeld om gespreksonderwerpen, 
artikelen, of leesverslagen. De dossiers zullen op de in het PTA-vastgelegde data 
moeten worden ingeleverd.  
Wanneer leerlingen niet voldoen aan de gestelde eisen of deadline dan volgt de 
volgende procedure: 

• Het niet aanleveren van het dossier → je mag niet deelnemen aan de toets, 
en zult eerst contact moeten opnemen met de examencommissie.  
 

• Het te laat aanleveren van dossiers → sancties voor het te laat aanleveren 
van dossiers zijn per vak opgenomen in het beoordelingsmodel van de 
desbetreffende mondelinge toets. 
 

• Niet aanwezig zijn bij mondeling examen of presentatie→ je kunt niet 
deelnemen aan de toets, en zult eerst contact moeten opnemen met de 
examencommissie.  

 
  



PTA – examenjaar  [vwo] 2021/2022  P a g i n a  | 5 
 

DE AFSLUITENDE TOETSPERIODE 

 
Aan het einde van een schoolexamenperiode kunt u in een door het examenbureau 
vastgelegd rooster een schoolexamen afleggen. Deze toetsperioden 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 2 vakken een SE 
(ST) hertoetsen mits ze voldoen aan de in het Examenreglement VISTA Vavo 
gestelde eisen. 

d. Een hertoetsing kan plaatsvinden ongeacht het cijfer dat voor de eerste afname 
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. 

h. Het niet verschijnen bij een mondeling of PO of het niet of te laat inleveren van een 
PO, handelingsdeel, gespreksonderwerp of (onderdeel van een) dossier wordt 
beschouwd als een onregelmatigheid volgens artikel 5 van het Examenreglement 
VISTA Vavo. Een en ander ter beoordeling van de directeur. 
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CENTRALE EXAMENS 2022  VWO (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 
- rekenapparaat 
- een eendelig verklarend woordenboek Nederlands of een eendelig woordenboek Nederlands-thuistaal 
en thuistaal-Nederlands 
 
 

Afnamemoment Tijdstip Examens Hulpmiddelen 

donderdag 12 mei 2022 13:30- 16:30 Nederlands vwo  

vrijdag 13 mei 2022 

09:00- 12:00 filosofie vwo  

13:30- 16:30 biologie vwo 
Binas 6e editie of 
Sciencedata 

maandag 16 mei 2022 

09:00- 12:00 geschiedenis vwo (bezemexamen)  

09:00- 12:00 geschiedenis vwo  

13:30- 16:30 scheikunde vwo 
Binas 6e editie of 
Sciencedata 

dinsdag 17 mei 2022 13:30- 16:30 bedrijfseconomie vwo  

woensdag 18 mei 2022 13:30- 16:00 Engels vwo  

donderdag 19 mei 2022 13:30- 16:30 natuurkunde vwo 
Binas 6e editie of 
Sciencedata 

vrijdag 20 mei 2022 13:30- 16:30 wiskunde A, B en C vwo 
grafische rekenmachine 
roosterpapier in cm2 

maandag 23 mei 2022 
09:00- 11:30 Duits vwo 

woordenboek naar en van 
de doeltaal; 

13:30- 16:30 aardrijkskunde vwo  

dinsdag 24 mei 2022 13:30- 16:30 economie vwo  

woensdag 25 mei 2022 

09:00- 12:00 maatschappijwetenschappen vwo  

13:30- 16:00 Frans vwo 
woordenboek naar en van 
de doeltaal; 

maandag 30 mei 2022 13:30- 16:00 Arabisch vwo 
woordenboek naar en van 
de doeltaal; 
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REKENMACHINES 

 
Rekenmachines die over basisbewerkingen beschikken en dus zijn toegestaan:  
Casio fx-82MS, HP10S+, TI30XB(S)  
 
Rekenmachines die niet zijn toegestaan:  
Casio fx-991EX en TI-30XPro 
 
 
GRAFISCHE REKENMACHINES 

Vooralsnog zijn tijdens de school- en centrale examens voor wiskunde uitsluitend 
onderstaande rekenmachines toegestaan: 
 
 Casio 
 

• fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger;  

• fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger;  

• fx-CG50.  
 

Hewlett Packard 
 

• HP Prime (mits voorzien van de meest recente Nederlandse examenstand)  
 
 Texas Instruments 
 

• TI-84 Plus T, de basisversie met LED lampje;  

• TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5;  

• TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) vanaf versie OS 4.4.0.532.  
 

Oudere en/of andere types, ook die eerder wél waren toegestaan, zijn NIET meer 
toegestaan. 
 

Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan, is ALLEEN een 

grafische rekenmachine toegestaan. Het is een kandidaat bij die vakken niet 

toegestaan de beschikking te hebben over een gewone rekenmachine. 
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AARDRIJKSKUNDE VWO 6 2021/2022 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 Wereld B S 120 3 Week 44 ja 

ST2 Aarde C S 120 3 Week 3 ja 

ST3 
Gebieden 
Leefomgeving 

D 
E 

S 120 3 Week 12 ja 

PO 
Praktische opdracht 
Geografisch Onderzoek 

A2 S  1  nee 

 
 
 
Schoolexamen 1 (ST1) 

Specificatie te bestuderen stof:  
Domein: Wereld (boek vwo-4 hoofdstuk 1; boek vwo-5: hoofdstuk 1; boek vwo-6 hoofdstuk 4 en 2) 
 
Schoolexamen 2 (ST2) 

Specificatie te bestuderen stof:  
Domein: Aarde (boek vwo-4 hoofdstuk 2; boek vwo-5: hoofdstuk 2; boek vwo-6: hoofdstuk 5, 1 en 3) 
 
Schoolexamen 3 (ST3) 

Specificatie te bestuderen stof:  
Domeinen: 
- Gebieden (Zuid-Amerika): (boek vwo-4: hoofdstuk 3; boek vwo-5: hoofdstuk 3; boek vwo-6: hoofdstuk 6) 
- Leefomgeving (Nederland: wateroverlast; stedelijke gebieden)  (boek vwo-4: hoofdstuk 4; boek vwo-5 
hoofdstuk 4; boek vwo-6: hoofdstuk 7) 
 
Praktische opdracht (PO) 

Specificatie te bestuderen stof: 
Het PO wordt gevormd door het uitvoeren van een geografisch onderzoek en verslaglegging daarvan. Het cijfer 
wordt bepaald op basis van de opzet van het onderzoek, de uitvoering en de verslaglegging. 
 
Het moment van afname: Uiterlijke inleveringsdatum donderdag 7 oktober 2021.  
 
Hertoetsing 

In week 14-2022 is de hertoetsingsperiode. 
 
De herkansingstoets gaat over de gehele examenstof en duurt 120 minuten. 
 
Bepaling eindcijfer 

Het SE-eindcijfer wordt als volgt berekend: {(3xST1) + (3xST2) + (3xST3) + (1xPO)}: (gedeeld door) 10. 
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VWO  

 
 
Arabische taal en literatuur  

 
 
SE + CE  

1009      
  

Vakinformatie  Zie www.examenblad.nl >VWO>Talen Arabisch  

Gebruikte methode(s) en 
editie  

Zelfontwikkeld materiaal, aangeboden via Teams 

Boeken  Leerwoordenboek Arabisch-Nederlands, Nederlands-Arabisch  

  

 I  Inhoud van het Centraal Examen  
  

(Globale) eindtermen +  
Onderwerpen / hoofdstukken  

Vorm  Tijdsduur  

Domein A : Leesvaardigheid   Schriftelijk     150 minuten  

  

II  Inhoud van het Schoolexamen  
  

Toets +  
Periode  

(Sub)domeinen +  
Inhoud/specificatie  

Toet
s-
vorm
  

Toets
-duur  

Herkans
-baar  

Weging  
  

Toegestane 
hulpmiddelen
  

MON1 
Periode 
1 

Spreek- en gespreksvaardigheid (Domein 
C1, C2 + F)  

M 

30 
min. 

ja 25% Geen 

ED2 
Periode 
2  Schrijfvaardigheden (Domein D1 + D2)  S  

90 
min.  

ja  20%  Woordenboek 
Arabisch-
Nederlands, 
Nederlands-
Arabisch  

KLT 
week 
4,5 
 

Kijk- en luistervaardigheden (Domein B)  S 

60 
min.  

ja 25%  Woordenboek 
Arabisch-
Nederlands, 
Nederlands-
Arabisch  

ED4 
Periode 
4 

Literatuur: literaire begrippen (Domein 
E2)  
Literatuurgeschiedenis (Domein E3)  
 

S 

30 
min. 

ja 10% Woordenboek 
Arabisch-
Nederlands, 
Nederlands-
Arabisch  

MON2 
Periode 
4 

Literatuur: 3 boeken lezen en 
presenteren (Domein A + E1)  

M  

20  
min.  

ja 15%  Geen 

PO+  
Periode  

Beschrijving  Uiterste 
inleverdatum  

Herkans
-baar  

Weging    

PO1 
Periode 
4 
 

Inleveren 3 boekverslagen (Domein A + 
E1) 
 

Week 12 2022 Nee 5%   

 
 N.B. De data van de toetsen ligt niet vast. De genoemde periodes zijn een indicatie voor de 
examineringsdata. Alle toetsen worden uiterlijk voor Periode 4 afgerond.  
 

III  Weging  
  
Eindcijfer  CE 50%  

SE 50%  
  

http://www.examenblad.nl/
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BEDRIJFSECONOMIE VWO 6 2021/2022 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 

Vaardigheden 
Van persoon naar 
rechtspersoon 
Keuzeonderwerpen 

A 
B 
 
H 

S 120 1 Week 44 ja 

ST2 

Interne organisatie en 
personeelsbeleid 
Investeren en financieren 
Marketing  
en lesstof ST1 

C 
 
D 
E 
 

S 120 1 Week 3 ja 

ST3 
Financieel beleid 
Verslaggeving 
en lesstof ST1 en ST2 

F 
G 
 

S 120 1 Week 12 ja 

 
Methode van voorkeur: Bedrijfseconomie in balans 
 
Schoolexamen 1 (ST1) 

Specificatie te bestuderen stof:  Bedrijfseconomie In Balans, deel1 
Domein A: Basisvaardigheden, hfdst. 1 t/m 4 
Domein B: Van persoon naar rechtspersoon, hfdst. 5 t/m 13 
Domein H: Keuzeonderwerpen o.a. Elementen van boekhouden 
 
Schoolexamen 2 (ST2) 

Specificatie te bestuderen stof:  Bedrijfseconomie In Balans, deel1 
Domein C: Interne organisatie en personeelsbeleid, hfdst. 14 t/m 16 
Domein D: Investeren en financieren, hfdst. 17 t/m 21 
Domein E: Marketing, hfdst. 22 t/m 23 
Bedrijfseconomie In Balans, deel2 
Domein E: Marketing, hfdst. 24 t/m 27 plus stof ST1 
 
Schoolexamen 3 (ST3) 

Specificatie te bestuderen stof:  Bedrijfseconomie In Balans, deel2 
Domein F: Financieel beleid, hfdst. 28 t/m 38 
Domein G: Verslaggeving, hfdst. 39 t/m 45 plus stof ST1 en ST2 
 
Bepaling Schoolexamencijfer 

Het uiteindelijke SE-cijfer wordt als volgt berekend: (ST1 + ST2 + ST3) / 3 
 
Hertoetsing 

In week 14-2022 is de hertoetsingsperiode. 
 
De herkansingstoets gaat over de hele stof van VWO 6 en duurt 120 minuten.  
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BIOLOGIE VWO 6 2021/2022  

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 

Vaardigheden 
Stofwisseling van de cel 
Stofwisseling van het 
organisme 
Zelfregulatie van het 
organisme 
Regulatie van ecosystemen 
Zelforganisatie van cellen 
Zelforganisatie van het 
organisme 
Cellulaire interactie 
Gedrag en interactie 
Seksualiteit 
Levenscyclus van de cel 
Reproductie van het 
organisme 
Evolutie 

A 
B2 
B3 
 
B4 
 
B8 
C1 
C2 
 
D2 
D3 
D4 
E2 
E3 
 
F 

S 120 2 Week 44 ja 

ST2 

Vaardigheden 
Eiwitsynthese 
Stofwisseling van de cel 
Stofwisseling van het 
organisme 
Zelfregulatie van het 
organisme 
Waarneming door het 
organisme 
Regulatie van ecosystemen 
Zelforganisatie van cellen 
Zelforganisatie van het 
organisme 
Moleculaire interactie 
Cellulaire interactie 
Seksualiteit 
Reproductie 
Evolutie 

A 
B1 
B2 
B3 
 
B4 
 
B7 
 
B8 
C1 
C2 
 
D1 
D2 
D4 
E 
F 

S 120 2 Week 3 ja 

ST3 

Vaardigheden 
Eiwitsynthese 
Stofwisseling van de cel 
Stofwisseling van het 
organisme 
Zelfregulatie van het 
organisme 
Afweer van het organisme 
Regulatie van ecosystemen 
Zelforganisatie  
Moleculaire interactie 
Cellulaire interactie 
Seksualiteit 
DNA-replicatie 
Reproductie van het organisme 
Evolutie 

A 
B1 
B2 
B3 
 
B4 
 
B5 
B8 
C 
D1 
D2 
D4 
E1 
E3 
F 

S 120 3 Week 12 ja 

PO 

Praktische opdracht 
Eiwitsynthese 
Stofwisseling van de cel 
Zelforganisatie van cellen 
Moleculaire interactie 
DNA-replicatie 
Selectie 

A 
B1 
B2 
C1 
D1 
E1 
F1 

P/S  1 Periode 2 nee 
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Methode: “Biologie voor jou” MAX 

 
Schoolexamen 1 (ST1) 

Specificatie te bestuderen stof: Domein A. Vaardigheden  
- Cellen (B2 / B4 / C1 / E2 / F1) 
- Evolutie (F1/F2/F3/F4) 
- Genetica (C1 / E3 / F1) 
- Waarneming en gedrag basisstof 3-6 (D3) 
- Planten (E3 / F2) 
- Stofwisseling (B2/B3/B8 / D2) 
- Voortplanting (B4 / C2 / D2/D4 / E3 / F1) 
 
 
Schoolexamen 2 (ST2) 

Specificatie te bestuderen stof: Domein A. Vaardigheden 
- Cellen (B2/B4 / C1 / E2 / F1) 
- DNA (B1/B2 / C1 / D1 / E1 / F1) 
- Evolutie (F1/F2/F3/ F4) 
- Genetica (C1 / E3 / F1) 
- Planten (E3 / F2) 
- Regeling (B2/B4 / D2) 
- Stofwisseling (B2/B3/B8 / D2) 
- Voortplanting (B4 / C2 / D2/D4 / E3 / F1) 
- Waarneming en gedrag 1 en 2 (B7) 
- Vertering (B3) 
 
 
Schoolexamen 3 (ST3) 

Specificatie te bestuderen stof: Domein A. Vaardigheden 
- Afweer (B3/B5 / C2) 
- Cellen (B2/B4 / C1 / E2 / F1) 
- DNA (B1/B2 / C1 / D1 / E1 / F1) 
- Ecologie (B8 / C3 / D5 / F2 / F3) 
- Evolutie (F1/F2/F3/F4) 
- Gaswisseling en uitscheiding (B3) 
- Genetica (C1 / E3 / F1) 
- Mens-en-milieu (B8 / C3 / D5 / F2/F3) 
- Planten (E3 / F2) 
- Regeling (B2/B4 / D2) 
- Stofwisseling (B2/B3/B8 / D2) 
- Transport (B3) 
- Vertering (B3) 
- Voortplanting (B4 / C2 / D2/D4 / E3 / F1) 
 
Praktische opdracht (PO) 

Specificatie te bestuderen stof: Domein A Vaardigheden 
- DNA (B1/B2 / C1 / D1 /  E1 / F1) 
De wijze van toetsing: Practicum met onderzoeksverslag 
De inleverdata worden altijd vermeld op de proefbeschrijvingen of afgesproken. Afwezigheid van de cursist tijdens 
het uitreiken van een PO is geen grond tot het verzaken van de opdracht. Het bijhouden van de opdracht is de 
verantwoordelijkheid van de cursist. 
 
Bepaling van het SE-cijfer 

Het eindcijfer van de schoolexamens wordt als volgt berekend: {(2xST1) + (2xST2) + (3xST3) + (1xPO)} / 8 
 

Hertoetsing 

In week 14-2022 is de hertoetsingsperiode. 
 
De herkansingstoets omvat de gehele lesstof, zoals deze verwacht kan worden op het eindexamen en duurt 120 
minuten. 
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DUITS  VWO 2021/2022 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

SV1 Schrijfvaardigheid D S 90 3 Week 3 ja 

LUV2 Kijk- en luistervaardigheid B S 60 3 Week 4 nee 

MT3 Gespreksvaardigheid C M 15 3 
Week 

10/11/12 
nee 

LIT4 Literatuur E M 15 1 
Week 

10/11/12 
nee 

 
 
 
Schoolexamen 1 Schrijfvaardigheid (SV1) 

Specificatie te bestuderen stof: Domein D: 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. 
 
Schoolexamen 2 Luistervaardigheid (LUV2) 

Inhoud: Domein B: Cito Kijk- en Luistertoets 
 
Schoolexamen 3 Gespreksvaardigheid (MT3) 

Specificatie te bestuderen stof: Domein C: het voeren van een gesprek in het Duits. 
Voor dit SE dient de cursist twee door de docent goedgekeurde artikelen van minimaal 2, maximaal 3 bladzijden 
tekst per artikel uit b.v. Der Spiegel / Focus / Stern of ander tijdschrift van vergelijkbaar niveau in te leveren. Plus 
een lijst met 5 door de cursist gekozen onderwerpen die tijdens de toets besproken kunnen worden.  Bij de 
beoordeling worden de volgende aspecten betrokken: inhoud, correctheid en gepastheid van taalgebruik, vlotheid 
en uitspraak. 
 
Inleverdatum: uiterlijk 21 februari 2022. 
 
Schoolexamen 4 Literatuur (LIT4) 

Inhoud: Domein E: De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met 4 literaire 
werken. Voorafgaand aan de mondelinge toets dient de cursist 4 leesverslagen van deze 4 literaire werken 
(maximaal 1 werk van een schrijver) van Duitstalige schrijvers bij de docent in te leveren. De leesverslagen 
moeten gemaakt worden volgens het aangeleverde Leesdossier-model. De keuze van de werken dient in overleg 
met de docent te gebeuren. 
De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire begrippen hanteren in de 
interpretatie van literaire teksten. 
De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis en de gelezen werken 
plaatsen in dit historisch perspectief. 
 
Inleverdatum leesverslagen: uiterlijk 21 februari 2022.  
 
Hertoetsing 

In week 14-2022 is de hertoetsingsperiode. 
 
Alleen schrijfvaardigheid (SV1) kan hertoetst worden! De toets duurt 90 minuten. 
 

Bepaling eindcijfer 

Het SE-eindcijfer wordt als volgt berekend: {(3xSV1) + (3xLUV2) + (3xMT3) + (1xLIT4)} : 10 
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ECONOMIE VWO 6 2021/2022 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 

Vaardigheden  
Schaarste  
Ruil  
Markt  
Onderzoek en experiment 

A 
B 
C 
D 
J 

S 120 1 Week 44 ja 

ST2 

Ruilen over de tijd 
Samenwerken en 
onderhandelen 
Risico en informatie 
Keuzeonderwerpen 
en lesstof ST1 

E 
F 
G 
K 
 
 

S 120 1 Week 3 ja 

ST3 
Welvaart en groei 
Goede tijden, slechte tijden 
en lesstof ST1 en St2 

H 
I 
 

S 120 1 Week 12 ja 

 
 
Schoolexamen 1 (ST1) 

Specificatie te bestuderen stof:  
Uit "Economie Integraal 1 VWO"  Hoofdstukken 1-6 incl. opgaven 
 
Schoolexamen 2 (ST2) 

Specificatie te bestuderen stof:  
Uit "Economie Integraal VWO” Hoofdstukken 1-12 incl. opgaven, met de nadruk op H 7-12 

 
Schoolexamen 3 (ST3) 

Specificatie te bestuderen stof: 
Uit "Economie Integraal VWO” Hoofdstukken 1-18 incl. opgaven, met de nadruk op H 13-18 

 
Bepaling eindcijfer 

Het uiteindelijke SE-cijfer wordt als volgt bepaald: (ST1 + ST2 + ST3) : 3 

 
Hertoetsing  

De hertoetsing is in week 14-2022. 

 
De herkansingstoets gaat over de gehele stof en duurt 120 minuten.  
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ENGELS VWO 6 2021/2022 

 
 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

SV1 Schrijfvaardigheid D S 90 3 Week 3 ja 

LUV2 Kijk- en luistervaardigheid B S 90 3 
24 januari 

2022 
nee 

MT3 Gespreksvaardigheid C M 15 3 
Week 

10/11/12 
nee 

LIT4 Literatuur E M 15 1 
Week 

10/11/12 
nee 

 
 
Schoolexamen 1 Schrijfvaardigheid (SV1) 

Specificatie te bestuderen stof: Domein D: het schrijven van een brief 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. 
 
Schoolexamen 2 Luistervaardigheid (LUV2) 

Inhoud: Domein B: Cito Luistertoets 
 
Schoolexamen 3 Gespreksvaardigheid (MT3) 

Specificatie te bestuderen stof: Domein C: het voeren van een gesprek in het Engels. 
Voor dit SE dient de cursist twee door de docent goedgekeurde artikelen van minimaal 2, maximaal 3 bladzijden 
tekst per artikel uit b.v. Time Magazine / Newsweek of ander tijdschrift van vergelijkbaar niveau in te leveren. Plus 
een lijst met 5 door de cursist gekozen onderwerpen die tijdens de toets besproken kunnen worden. 
 
Bij de beoordeling worden de volgende aspecten betrokken: inhoud, correctheid en gepastheid van taalgebruik, 
vlotheid en uitspraak. 
 
Inleverdatum: uiterlijk 21 februari 2022. 
 
Schoolexamen 4 Literatuur (LIT4) 

Inhoud: Domein E: De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met 4 literaire 
werken. Voorafgaand aan de mondelinge toets dient de cursist 4 leesverslagen van deze 4 literaire werken 
(maximaal 1 werk van een schrijver) van Engelstalige schrijvers bij de docent in te leveren. De leesverslagen 
moeten gemaakt worden volgens het model Letterkunde (uitgereikt door de docent). De werken dienen gekozen 
te worden uit de boekenlijst Havo/VWO (uitgereikt door de docent).  
De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden en literaire begrippen hanteren in de 
interpretatie van literaire teksten.  
De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis en de gelezen werken 
plaatsen in dit historisch perspectief. 
 
Inleverdatum leesverslagen: uiterlijk 21 februari 2022. 
 
Hertoetsing 

De hertoetsingsweek is in week 14-2022.  
 
Alleen SE schrijfvaardigheid (SV1) kan hertoetst worden! De toets duurt 90 minuten. 
 

Bepaling eindcijfer 

Het SE-eindcijfer wordt als volgt berekend: {(3xST1) + (3xST2) + (3xST3) + (1xST4)} : 10 
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FILOSOFIE VWO 6 2021/2022 

 
 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 
Vaardigheden 
Ethiek 

A 
C 4t/m20 

S 90 2 Week 44 ja 

ST2 
Vaardigheden 
Wijsgerige antropologie 
Ethiek 

A 
B 
C4 t/m 47 

S 90 2 Week 3 ja 

ST3 

Vaardigheden 
Wijsgerige antropologie 
Ethiek 
Kennisleer 
Wetenschapsfilosofie 

A 
B 
C4 t/m 77 
D 
E 

S 120 3 Week 12 ja 

 
 
Schoolexamen 1 (ST1) 

Specificatie te bestuderen stof Domein C: - Hoofdstuk 1 t/m 4  van het Examenboek: “Het goede leven & de 
vrije markt”. 
- De met hoofdstuk 1 t/m 4 van het Examenboek corresponderende Eindtermen 4 t/m 20 
- CE relevante ST stof domein A, C uit Basismethode “Durf te denken handboek VWO” 
- Uitgedeeld lesmateriaal en (CE) opdrachten  
 
 
Schoolexamen 2 (ST2) 

Specificatie te bestuderen stof: Domein C: - Hoofdstuk 1 t/m 8 van het Examenboek: “Het goede leven & de 
vrije markt.” 
- De met hoofdstuk 1 t/m 8 van het Examenboek corresponderende Eindtermen 4 t/m 47 
- De CE relevante SE stof behorend bij het examenonderwerp domein A, B, C uit Basismethode “Durf te denken 
handboek VWO” 
- Uitgedeeld lesmateriaal en (CE) opdrachten  
 
Schoolexamen 3 (ST3) 

Specificatie te bestuderen stof: Domein C: - Hoofdstuk 1 t/m 12 van het Examenboek: “Het goede leven & de 
vrije markt.” 
- De met hoofdstuk 1 t/m 12 van het Examenboek corresponderende Eindtermen 4 t/m 77 
- De CE relevante SE stof behorend bij het examenonderwerp domein A, B, C, D, E uit Basismethode “Durf te 
denken handboek VWO” 
- Alle beschikbare CE’s over het examenonderwerp 
- Uitgedeeld lesmateriaal en opdrachten 
 
Bepaling eindcijfer 

Het SE-eindcijfer wordt als volgt berekend:  {(2xST1) + (2xST2) + (3xST3)} : 7 
 
Hertoetsing 

In week 14-2022  is de hertoetsingsperiode.  
 
De schriftelijke hertoetsing van 120 minuten omvat de volledige toetsstof.  
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FRANS VWO 6 2021/2022 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

SV1 Schrijfvaardigheid D S 90 3 Week 3 ja 

LUV2 Kijk- en luistervaardigheid B S 90 3 Week 4 nee 

MT3 Gespreksvaardigheid C M 15 3 Week 12 nee 

LIT4 Literatuur E M 15 1 Week 12 nee 

 
 
 
Schoolexamen 1 Schrijfvaardigheid (SV1) 

Inhoud: Domein D: het schrijven van een brief aan de hand van een gevarieerde opdracht. Tijdens het examen 
mag 1 woordenboek N-F en 1 woordenboek F-N worden geraadpleegd. Men dient zelf voor de woordenboeken te 
zorgen; lenen van een andere kandidaat tijdens het examen is niet toegestaan. 
 
Schoolexamen 2 Luistervaardigheid (LUV2) 

Inhoud: Domein B: Cito luistertoets 
 
Schoolexamen 3 Gespreksvaardigheid (MT3) 

Inhoud: Domein C: het voeren van een gesprek in het Frans, aan de hand van: a) in overleg met de docent door 
deelnemer zelf gekozen gespreksonderwerp en b) een op het examen door de leerling meegebrachte foto. 
 
Inleverdatum gespreksonderwerpen: uiterlijk 25 februari 2022. 
 
Schoolexamen 4 Literatuur (LIT4) 

Inhoud: Domein E: De kandidaat kan verslag uitbrengen over zijn leeservaringen van 3 boeken uit de Franse 
literatuur. Voorafgaand aan de mondelinge toets dient de cursist 3 leesverslagen van deze boeken bij de docent 
in te leveren. De leesverslagen moeten gemaakt volgens het model dat beschreven staat in bijlage 6 van 
“Literaire vaardigheden”. De boeken dienen gekozen te worden in overleg met de docent. 
 
Inleverdatum leesverslagen: uiterlijk 14 maart 2022. 
 
Hertoetsing 

In week 14-2022 is de hertoetsingsperiode.  
 
Alleen SE Schrijfvaardigheid (SV1) kan hertoetst worden! De toets duurt 90 minuten. 

 
Bepaling eindcijfer 

Het SE-eindcijfer wordt als volgt berekend: {(3x SV1) + (3x LUV2) + (3x MT3) + (1x LIT4)} : 10  
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GESCHIEDENIS VWO 6 2021/2022 (bezemexamen) 

 

Schoolexamen Domei
n 

Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 

Tijdvak 1 t/m 6 +  
Historische Context 1:  
De Republiek (1515-1672)  
 

 
A t/m C 
 
 

S 120 3 Week 44 ja 

ST2 

Tijdvak 7 en 8 + 
Historische Context 2:  
Duitsland (1871-1945) + 
Historische Context 4: 
Verlichtingsideeën (1650-1848) 
+ Vorige leerstof ST1 
 

A t/m D 
 
 

S 120 3 Week 3 ja 

ST3 

Tijdvak 9 en 10 + 
Historische Context 3:  
Koude Oorlog (1945-1991) 
+ Vorige leerstof ST1 en ST2 
 

A t/m D 
 
 

S 120 3 Week 12 ja 

PO 
Praktische Opdracht: 
Koude Oorlog (1945-1991) 

A t/m E P / S - 1 Week 11 nee 

 
 
Schoolexamen 1 (ST1) 

Tijdvak 1 t/m 6 + Historische Context 1: De Republiek (1515-1672)  
Geschiedeniswerkplaats Handboek historisch overzicht: hoofdstuk 1 t/m 6 
Geschiedeniswerkplaats Examenkatern historische contexten: hoofdstuk 1 
 
Schoolexamen 2 (ST2) 

Tijdvak 7 en 8 + Historische Context 2: Duitsland (1871-1945) + Historische Context 4: Verlichting (1650-1848) 
Geschiedeniswerkplaats Handboek historisch overzicht: hoofdstuk 7 en 8 
Geschiedeniswerkplaats Examenkatern historische contexten: hoofdstuk 2 en 4 
Vorige leerstof ST1  
 
Schoolexamen 3 (ST3) 

Tijdvak 9 en 10 + Historische Context 3: De Koude Oorlog (1945-1991) 
Geschiedeniswerkplaats Handboek historisch overzicht: hoofdstuk 9 en 10 
Geschiedeniswerkplaats Examenkatern historische contexten: hoofdstuk 3 
Vorige leerstof ST1 + ST2 
 
Praktische Opdracht (PO) 

Specificatie te bestuderen stof: Kritisch kijken naar bronnen; Koude Oorlog.  
Het moment van afname: De opdracht moet uiterlijk op 12 maart om 12.00 uur ingeleverd worden. De opdracht 
mag alleen of in groepen van maximaal twee leerlingen gemaakt worden.  
Inleverprocedure: Documenten uitgeprint + geniet inleveren en verplicht mailen naar de docent.  
 
 
Bepaling SE-cijfer 

Het SE-eindcijfer wordt als volgt berekend: {(ST1x3) + (ST2x3) + (ST3x3) + (POx1)} / 10 
 
 
Hertoetsing 

In week 14-2022 is de hertoetsingsperiode. 
 
De herkansingstoets gaat over de gehele examenstof (ST1 t/m ST3), oftewel Tijdvak 1 t/m 10 en de vier 
historische contexten, en duurt 120 minuten.  
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MAATSCHAPPIJLEER VWO 2021/2022 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 
Vaardigheden 
Parlementaire democratie 

A/C 
 

S 60 2 Week 44 ja 

ST2 Rechtsstaat B S 60 2 Week 3 ja 

ST3 Pluriforme Samenleving E S 90 2 Week 12 ja 

ST4 Verzorgingsstaat D S 90 2 Week 12 ja 

PO4 
Praktische opdracht 
 

 
A t/m E 
 

S / P  1  nee 

 
 
Voortgangstoets 1 (ST1) 

Specificatie te bestuderen stof:   
Domein A Vaardigheden: Wat is Maatschappijleer 
Domein C Parlementaire Democratie 
(Praktische opdracht #1) 
 
Voortgangstoets 2 (ST2) 

Specificatie te bestuderen stof:   
Domein B Rechtsstaat 
(Praktische opdracht #2) 
 
Voortgangstoets 3 (ST3) 

Specificatie te bestuderen stof:   
Domein E Pluriforme samenleving   
(Praktische opdracht #3) 
 
Voortgangstoets 4 (ST4) 

Domein D Verzorgingsstaat  - De stof wordt zelfstandig door de kandidaat voorbereid  
(Praktische opdracht #4) 
 
(ST3 en ST4 worden tegelijk afgenomen in één toets met een toetsduur van 90 minuten.) 
 
Praktische Opdracht  (PO4) 

Specificatie te bestuderen stof:   
Elke deelnemer maakt een praktische opdracht bestaande uit vier overkoepelende thema’s die corresponderen 
met de onderwerpen behorende bij de lesstof van ST1, ST2, ST3 en ST4. Praktische opdracht #1 en #2 inleveren 
in de week na de derde toetsweek. Praktische opdracht #3 en #4 dienen een week voor de vierde toetsweek te 
worden ingeleverd.  
 
Hertoetsing 

De docentenvergadering bepaalt of de cursist in aanmerking komt voor hertoetsing. Is dit het geval dan mag de 
cursist een toets over de totale stof van ST1, 2, 3 en 4 maken.  
In week 27- 2022 is de hertoetsing week. Toetsduur is 90 minuten. Voor eindexamenkandidaten geldt dat 
hertoetsing plaatsvindt in week 14-2022. 
 
Bepaling Eindcijfer 

Het eindcijfer wordt als volgt berekend: {(2xST1) + (2xST2) + (2xST3) + (2xST4) + (1xPO4)}/9  
Instromers en Extraneus leerlingen dienen er zelf zorg voor te dragen, dat ze lesbrieven en praktische opdrachten 
in hun bezit krijgen. Bovendien dienen zij alle PO onderdelen uiterlijk in week 14 in te leveren.  
 
In individuele gevallen kan een examenkandidaat havo of vwo het schoolexamen maatschappijleer afsluiten met 
één schoolexamen over de gehele leerstof. Dit schoolexamen heeft toetscode ST-t. Deze vorm van examinering 
is vooral bedoeld voor de septemberdiplomering en kent géén herkansingsmogelijkheid.  
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MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN VWO 2021/2022  

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 

Inleiding Maatschappijwetenschappen I 
en II  
Hoofdconcepten en enkele 
kernconcepten  
Informatie- en onderzoeksvaardigheden 
en Paradigma’s 
 
(Seneca lesboek 1: HS1 – 5)  
(Seneca lesboek 2: HS6) 

A 
B 
C 
D 
E 

S 120 2 
Week 

44 
ja 

ST2 

Veranderingen in samenlevingen I en II  
Hoofdconcepten en alle kernconcepten 
Informatievaardigheden en concept-
contextbenadering en Paradigma’s  
 
(Seneca lesboek 1 + 2) 

A 
B 
C 
D 
E 

S 120 2 Week 3 ja 

ST3 

Samenlevingen in de 21e eeuw I en II 
Hoofdconcepten en alle kernconcepten  
Informatie- en onderzoeksvaardigheden 
en concept-contextbenadering en 
Paradigma’s 
 
(Seneca lesboek 1, 2 &+ 3) 

A 
B 
C 
D 
E 

S 120 2 
Week 

12 
ja 

PO 

Schrijfopdracht 
Praktische Opdracht 1: Analyse van 
een Sociale  Actualiteit 
Praktische Opdracht 2: Analyse van 
een Politieke Actualiteit 

F 
G 
 

S  1  nee 

Methode: Seneca Maatschappijwetenschappen. Lesboek deel 1, 2 & 3, werkboek deel 1, 2 & 3 
 
Schoolexamen 1 (ST1) 

Specificatie te bestuderen stof: Seneca Hst 1-6 
Domein Vorming   
Domein Binding  
Domein Verhouding  
Domein Verandering  
Domein Vaardigheden  
 
Schoolexamen 2 (ST2) 

Specificatie te bestuderen stof: Seneca Hst 1-11 
Domein Vorming   
Domein Binding  
Domein Verhouding  
Domein Verandering  
Domein Vaardigheden  
 
Schoolexamen 3 (ST3) 

Specificatie te bestuderen stof: Seneca Hst 1-14 
Domein Vorming   
Domein Binding  
Domein Verhouding  
Domein Verandering  
Domein Vaardigheden  
 
Praktische opdracht (PO) 

Specificatie te bestuderen stof:  
De leerlingen maken twee schrijfopdrachten waarbij binnen een opdracht alle subonderdelen van Domein F: 
Analyse van/onderzoek doen naar een sociale actualiteit en Domein G: Analyse van/onderzoek doen naar een 
politieke actualiteit (binnen een specifieke context) 
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De twee cijfers voor de afzonderlijke PO’s vormen 50% van het eindcijfer voor PO.  

 
Bepaling eindcijfer 

Het eindcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend: {(2xST1) + (2xST2) + (2xST3) + (1xPO)}/7 

 
Hertoetsing  

De hertoetsing week is in week 14 van 2022. Toetsduur is 120 minuten. 
 
Hertoetsing is alleen mogelijk over de totale VWO stof. 
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NATUURKUNDE VWO 6 2021/2022 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 

Vaardigheden 
Beweging en wisselwerking 
Relativiteitstheorie 
Natuurwetten en modellen 

A 
C 
F2 
H 

S 120 2 Week 44 ja 

ST2 

Vaardigheden 
Lading en veld 
Eigenschappen van stoffen en 
materialen 
Kern- en deeltjesprocessen 
Natuurwetten en modellen 
Onderzoek en ontwerp 

A 
D 
E1 
 
E3 
H 
I 

S 120 2 Week 3 ja 

ST3 

Golven 
Elektromagnetische straling en 
materie 
Quantumwereld 
en examenstof van ST1 en 
ST2 

B 
E2 
 
F1 
 
 

S 120 3 Week 12 ja 

PO 

Praktische opdracht 
Vaardigheden 
Natuurwetten en modellen 
Onderzoek en ontwerp 

 
A 
H 
I 

P/S  1 
Periode  
1 + 2 + 3 

nee 

 
Methode Van voorkeur: Systematische Natuurkunde: kernboeken VWO 9e druk 4+5+6 en de twee katernen 
relativiteit en kern- en deeltjesprocessen + binas 6e editie 
ISBN: 9789006617948 + 9789006617955 + 9789006313192 + 978 90 06 84099 5 + 978 90 06 84098 8 + 
9789001817497 
 

Schoolexamen 1 (ST1) Mechanica 

1. Basisvaardigheden (A) 
2. Beweging (C1) 
3. Krachten (C1+3+H) 
7. Cirkelbeweging (C1+3+H)  
8. Arbeid en Energie(C2+H) 
D. Relativiteit (F2+H) 

 
Schoolexamen 2 (ST2) Elektromagnetisme en aanverwante zaken  

4. Eigenschappen stoffen/materialen (E1) 
5. Elektrische systemen (D1) 
6. Onderzoeken en ontwerpen (I1+2+3) 
10. Elektromagnetisme (D2) 
C. Kern- en Deeltjesprocessen (E3) 

 
Schoolexamen 3 (ST3) Alle examenstof (A+B1+2+C1+2+3+D1+2+E2+F1+H) met de nadruk op: 

9. Trillingen en golven (B1+2) 
11. Astrofysica (C3+E2) 
12. Medische beeldvorming B2) 
13. Quantum wereld (F1) 

 
Praktische opdracht  (PO) 

PO kan niet ingehaald of herkanst worden.  
Op school oefenen met modelleren, dan computertoets tijdens practicumtijd. Datum in les besproken in periode 3. 
 
Hertoetsing  

De hertoetsing is in week 14-2022 en bestaat uit de leerstof van de totale examenstof (120 minuten).  
 
Bepaling van het schoolexamencijfer 

Het cijfer voor het schoolexamen wordt als volgt berekend: (ST1x2+ST2x2+ST3x3+PO4) /8= SE cijfer 
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NEDERLANDS VWO 6 2021/2022 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 Taalverzorging -- S 120 10 Week 44 nee 

SV2 
 
Schrijfvaardigheid 
 

C 
D 

S 180 30 Week 3 ja 

MT3 
Mondelinge taalvaardigheid 
 

B 
D 
F 

M 25 25 Week 6-7-8 nee 

LIT4 
Literatuur  
en literatuurgeschiedenis 

E 
M 25 

35 

Week 10-11-
12 nee 

S - Week 36 - 9 

 
Schoolexamen 1 Taalverzorging (spelling, interpunctie en formuleren) (ST1) 

Specificatie te bestuderen stof: Nieuw Nederlands - Spelling en Nieuw Nederlands - Formuleren 
Toepassen van de spellingsregels van de Nederlandse taal. Stijlfiguren en/of stijlfouten herkennen en zinnen 
herschrijven in correct Nederlands. 
 
Schoolexamen 2 Schrijfvaardigheid (gedocumenteerd schrijven) (SV2) 

Specificatie van de te bestuderen stof: Nieuw Nederlands - Schrijven 
Het schrijven van een uiteenzetting, beschouwing of betoog naar aanleiding van door de docent verstrekte 
opdracht en bronnenmateriaal.  
 
Schoolexamen 3 Mondelinge taalvaardigheid (betogende voordracht) (MT3) 

Specificatie van de te bestuderen stof : Nieuw Nederlands Spreken, kijken en luisteren, Nieuw Nederlands - 
Argumenteren en door deelnemer samengesteld portfolio 
Het houden van een betogende voordracht over een maatschappelijk relevant onderwerp, gevolgd door een 
discussie. Het onderwerp dient goedgekeurd te zijn door de docent. Eenzelfde onderwerp mag niet door meer dan 
één leerling in een klas gekozen worden. Ter voorbereiding op de voordracht stelt de deelnemer een portfolio 
samen met daarin minimaal tien bronnen die betrekking hebben op het gekozen onderwerp. Deze bronnen moeten 
relevant zijn en het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belichten. De deelnemer vat elke bron kort samen 
(standpunt en argumenten). De inhoud van het portfolio telt mee bij de bepaling van het cijfer.  
 
Inleverdatum: Het mapje met daarin het portfolio dient uiterlijk donderdag 3 februari 2022 om 12.00 uur in het 
bezit te zijn van de docent. 
 
Schoolexamen 4: Literatuur (mondeling en portfolio) (LIT4) 

Specificatie van de te bestuderen stof:  Door de docent verstrekt materiaal over de geschiedenis van de 
Nederlandse literatuur en de literaire werken die de deelnemer heeft gelezen (leesdossier Nederlands - zie 
‘Handelingsdeel’) 
 
Het geven van een overzicht van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis en het plaatsen van de gelezen 
literaire werken in dit historisch perspectief. Het herkennen en onderscheiden van literaire tekstsoorten en 
hanteren van literaire begrippen in de interpretatie van literaire werken.  
 
LIT4 bestaat uit twee onderdelen: 

A. Een mondeling over de door de deelnemer gelezen literaire werken; 
B. Een portfolio bestaande uit zes door de docent verstrekte opdrachten over de 

literatuurgeschiedenis 

Weging van beide onderdelen binnen het eindcijfer van LIT4: 

A. 2/3 
B. 1/3 
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HANDELINGSDEEL: Leesdossier Nederlands 

 
Specificatie: Het leesdossier is een map die de deelnemer in tweevoud bijhoudt: één exemplaar is bestemd voor 
de docent. Het dossier bevat in totaal twaalf leesverslagen (minimaal drie verslagen van literaire werken van vóór 
1880) die de deelnemer gelezen heeft. 
De deelnemer kiest bij voorkeur titels van een door de docent verstrekte lijst met literaire werken. Titels die niet 
op deze lijst staan, mogen enkel na toestemming van de docent worden gelezen. 
 
Inlevermoment: Het leesdossier (map) dient uiterlijk maandag 17 februari 2022 om 12.00 uur in het bezit te zijn 
van de docent.  

Wijze van toetsing: De voorwaarden waaraan het leesdossier moet voldoen worden door de docent verstrekt. Tot 
en met 13 januari 2022 krijgt de deelnemer de gelegenheid het leesdossier ter controle aan de docent voor te 
leggen.  

 
Bepaling van het schoolexamencijfer 

Het eindcijfer voor het schoolexamen wordt als volgt berekend: {(10xST1) + (30xSV2)+(25xMT3)+(35xLIT4)}/100 
 
Hertoetsing  

De hertoetsing is in week 14-2022. De toets duurt 180 minuten. 
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PROFIELWERKSTUK  VWO 6 2021/2022 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

 Plan van Aanpak  S  nvt Week 38  

 Eerste hoofdstukken  S  nvt Week 42  

PWS Eindversie  S  1 Week 8 nee 

 
Conform handleiding profielwerkstuk, zie www.vistacollege.nl/vavo/heerlen (downloads). 
 
Het profielwerkstuk is gericht op een of meer geïntegreerde vaardigheden: natuurwetenschappelijk onderzoek, 
sociaalwetenschappelijk onderzoek, technisch ontwerp, creatief ontwerp, uitgebreid literatuuronderzoek.  
Er moet altijd een document worden bijgevoegd waarin het bijbehorende literatuuronderzoek verantwoord wordt.  
Evenals een logboek, inclusief reflectie, met daarin de verantwoording voor 80 uur werk. 
 
Beoordeling PWS is als volgt: 
Het plan van aanpak, het schriftelijk verslag en het logboek dienen als basis voor de beoordeling. Het 
beoordelingsmodel bevat de onderdelen proces + inhoud + presentatie.  
10% van je cijfer zit in je manier van presenteren (taalgebruik en verzorging) 

30% van je cijfer is de beoordeling van het proces (werkhouding en samenwerking met je begeleider en je 

reflectie en verantwoording in je logboek). 

60% van je cijfer is de inhoudelijke beoordeling (consistentie, denkniveau, bronnen, illustraties, 

controleerbaarheid, originaliteit en praktisch gedeelte). 

Let op: het inleveren van je definitieve profielwerkstuk moet vóór of op 24 februari 2022 gebeuren. 
Handleiding PWS en bijlagen worden gepubliceerd op www.vistacollege.nl/vavo/heerlen (downloads). 
 

  

http://www.vistacollege.nl/vavo/heerlen
http://www.vistacollege.nl/vavo/heerlen
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SCHEIKUNDE VWO 6 2021/2022 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 

Vaardigheden 
Stoffen en materialen in de chemie 
Chemische processen en 
behoudswetten 

A 
B 
C 
 

S 120 2 
Week 

44 
ja 

ST2 

Vaardigheden 
Stoffen en materialen in de chemie 
Chemische processen en 
behoudswetten 
Innovatie en chemisch onderzoek 
Industriele (chemische) processen 
Maatschappij, chemie en technologie 

A 
B 
C 
 
E 
F 
G 

S 120 2 Week 3 ja 

ST3 

Vaardigheden 
Stoffen en materialen in de chemie 
Chemische processen en 
behoudswetten 
Ontwikkelen van chemische kennis 
Innovatie en chemisch onderzoek 
Industriele (chemische) processen 
Maatschappij, chemie en technologie 

A 
B 
C 
 
D 
E 
F 
G 

S 120 3 
Week 

12 
ja 

PO 
Praktische opdracht 
Vaardigheden 
Ontwikkelen van chemische kennis 

 
A 
D 

P/S  1 
Periode 

1 
nee 

 
Methode van voorkeur: Chemie in Onderzoek bovenbouw VWO + BINAS 6e editie 
ISBN: 9789463206358 + 9789001817497 

 
Schoolexamen 1 (ST1) 

Basiskennis: Atoombouw + Bindingstypen + Zouten + Chemisch rekenen 
Voorkennis VWO 3 

1. Het geheim van het atoom 
2. Superslurpers! 
3. Wat bak jij ervan? 

 
Schoolexamen 2 (ST2) 

Verdieping: Alle voorafgaande stof plus Zuren/Basen + Redoxreacties + Industrie 
4. Groene chemie 
5. Gebufferd papier 
6. Survival in de bush 

 
Schoolexamen 3 (ST3) 

Chemie: Alle voorafgaande stof plus Koolstofchemie en Analyse: 
7. Chemie voor het leven 
8. Analysetechnieken  

 
Schoolexamen 4 Praktische opdracht (PO) 

Specificatie te besturen stof: practica + verslag  
Verslag inleveren maximaal een week na uitvoeren practicum. De inleverdata worden altijd vermeld op de 
proefbeschrijvingen of afgesproken. 
 
Bepaling van het schoolexamencijfer scheikunde 

Het cijfer voor het schoolexamen wordt als volgt berekend: (ST1x2+ST2x2+ST3x3+PO) / 8= SE cijfer 
 
Hertoetsing  

De hertoetsing is in week 14-2022 en bestaat uit de leerstof van de totale examenstof (120 minuten).  
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WISKUNDE A VWO 6 2021/2022 (11e editie) 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 

Vaardigheden 
Algebra en tellen 
Verbanden 
Verandering 
Statistiek en kansrekening 

A 
B 
C 
D 
E 

S 90 2 Week 44 ja 

ST2 

Vaardigheden 
Algebra en tellen 
Verbanden 
Verandering 
Statistiek en kansrekening 
Keuzeonderwerpen 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

S 90 3 Week 3 ja 

ST3 

Vaardigheden 
Algebra en tellen 
Verbanden 
Verandering 
Statistiek en kansrekening 

A 
B 
C 
D 
E 

S 120 4 Week 12 ja 

PO 
Praktische opdracht 
Statistiek en kansrekening 

 
E 

P 90 1 
Periode  
1 of 2 

nee 

 
 
Schoolexamen 1 (ST1) 

Specificatie van de te bestuderen lesstof: Domein A, B, C, D en E: 
VWO AC deel 1 en deel 2, Hfdst. 1 t/m Hfdst. 9.5 
 
Schoolexamen 2 (ST2) 

Specificatie van de te bestuderen lesstof: Domein A, B, C, D, E en F: 
VWO AC deel 1 en deel 2, VWO A deel 3, Hfdst. 1 t/m 11 incl. Hfdst. K 
 
Schoolexamen 3 (ST3) 

Specificatie van de te bestuderen lesstof: Domein A, B, C, D en E: 
VWO AC deel 1 en deel 2, VWO A deel 3 en deel 4, Hfdst. 1 t/m 14 incl. besproken lesstof examens 
 
Praktische Opdracht (PO)   

Specificatie van de te bestuderen lesstof:    Domein E: 
VWO A deel 3 Hfdst. 9 en 11 

§9.6, §9.7, §11.6 en §11.7 

 
Bepaling schoolexamencijfer 

Het cijfer voor het schoolexamen wordt bepaald door: (2xST1+3xST2+4xST3+1xPO4)/10. 
 
Hertoetsing 

De hertoetsingsweek is week 14-2021. De tijdsduur bedraagt 120 minuten. 
 
De cursist maakt één herkansing over de gehele leerstof.  
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WISKUNDE B VWO 6 2021/2022 (11e editie) 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 

Vaardigheden 
Functies, grafieken en 
vergelijkingen 
Differentiaal- en 
integraalrekening 
Goniometrische functies 
Meetkunde met coördinaten 

A 
B 
 
C 
 
D 
E 

S 90 3 Week 44 ja 

ST2 

Vaardigheden 
Functies, grafieken en 
vergelijkingen 
Differentiaal- en 
integraalrekening 
Goniometrische functies 
Meetkunde met coördinaten 
Keuzeonderwerpen 

A 
B 
 
C 
 
D 
E 
F 

S 90 3 Week 3 ja 

ST3 

Vaardigheden 
Functies, grafieken en 
vergelijkingen 
Differentiaal- en 
integraalrekening 
Goniometrische functies 
Meetkunde met coördinaten 

A 
B 
 
C 
 
D 
E 

S 120 4 Week 12 ja 

 
 
Schoolexamen 1 (ST1) 

Specificatie van de te bestuderen lesstof: Domein A, B, C, D en E: 
VWO B deel 1, deel 2 en deel 3 
Hfdst. 1 t/m 10  
 
Schoolexamen 2 (ST2) 

Specificatie van de te bestuderen lesstof : Domein A, B, C, D, E en F: 
VWO B deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4 
Hfdst. 1 t/m 13, incl. Hfdst. K 
 
Schoolexamen 3 (ST3) 

Specificatie van de te bestuderen lesstof : Domein A, B, C, D en E: 
VWO B deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4 Hfdst. 1 t/m 15. incl. besproken lesstof examens 
 
Bepaling schoolexamencijfer 

Het cijfer voor het schoolexamen wordt bepaald door : (3xST1+3xST2+4xST3)/10. 
 
Hertoetsing 

De hertoetsingsweek is week 14-2021. De tijdsduur bedraagt 120 minuten. 
 
De cursist maakt één herkansing over de gehele leerstof.  
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WISKUNDE C VWO 6 2021/2022 (11e editie) 

 

Schoolexamen Domein Toetsvorm Duur Weging Week Herkans-
baar 

toets Omschrijving code Mondeling (m) 
Schriftelijk (s) 
Praktisch (p) 

Min.  afname  

ST1 

Vaardigheden 
Algebra en tellen 
Verbanden 
Veranderingen 
Statistiek en kansrekening 

A 
B 
C 
D 
E 

S 90 2 Week 44 ja 

ST2 

Vaardigheden 
Algebra en tellen 
Verbanden 
Veranderingen 
Statistiek en kansrekening 
Logisch redeneren 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

S 90 3 Week 3 ja 

ST3 

Vaardigheden 
Algebra en tellen 
Verbanden 
Veranderingen 
Statistiek en kansrekening 

A 
B 
C 
D 
E 

S 120 4 Week 12 ja 

PO Statistiek en kansrekening E P/S 90 1 
Periode  
1 of 2 

nee 

 
 
Schoolexamen 1 (ST1) 

Specificatie van de te bestuderen lesstof: Domein A, B, C, D en E: 
VWO AC deel 1 en deel 2,  
Hfdst. 1 t/m Hfdst. 9.4 
 
Schoolexamen 2 (ST2) 

Specificatie van de te bestuderen lesstof: Domein A, B, C, D, E en F: 
VWO AC deel 1 en deel 2, VWO C  
deel 3, Hfdst. 1 t/m 10 
incl. Hfdst. K 
 
Schoolexamen 3 (ST3) 

Specificatie van de te bestuderen lesstof: Domein A, B, C, D en E: 
VWO AC deel 1 en deel 2, VWO C  
deel 3 en deel 4, Hfdst. 1 t/m 14 
incl. besproken lesstof examens 
 
Praktische Opdracht (PO)   

Specificatie van de te bestuderen lesstof:    Domein E: 
VWO C deel 3 Hfdst. 11 

§11vk, §11.2, §11.3 en §11.4 

 
Bepaling schoolexamencijfer 

Het cijfer voor het schoolexamen wordt bepaald door: (2xST1+3xST2+4xST3 + PO4)/10. 
 
Hertoetsing 

De hertoetsingsweek is in week 14-2021. De tijdsduur bedraagt 120 minuten. 
 
De cursist maakt één herkansing over de gehele leerstof.  
 
 


