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Inleiding 
 

Beste lezer, 
 
Voor u ligt het PTE (Programma van Toetsing en Examinering) voor leerjaar 5 van het havo, 
schooljaar 2019-2020, van het Axia College te Amersfoort, locatie Liendertseweg. Middels het 
PTE maken we als schoolorganisatie inzichtelijk welke toetsen in welke periode afgenomen 
worden. We hechten waarde aan de transparantie van ons onderwijs. 
Het hier voorliggende PTE is belangrijk voor ouders en leerlingen. Het PTE informeert hen over 
hoe we samen invulling geven aan het havo op het Axia College. 
Bij onduidelijkheden kan er contact opgenomen worden met de mentor, de vakdocent, de 
decaan of de coördinator examinering. 
 
‘Koersboek’ 
Het PTE dient als ‘koersboek’ voor het onderwijs van het betreffende leerjaar. Naast het type 
toets wordt er ook omschreven wat er wordt getoetst, wanneer deze toets plaatsvindt, wat 
de toetsduur is en welke weging deze toets kent.  
Het PTE borgt eveneens het onderwijs, de toeleiding richting het havodiploma. 
 
Studiewijzers 
De studiewijzers zijn een afgeleide van het PTE. In de studiewijzer zoomen we per periode in 
op wat er wekelijks bij ieder vak wordt behandeld. Elk vak heeft zijn eigen studiewijzer. 
De studiewijzers worden aan het begin van een lesperiode uitgedeeld (en digitaal verspreid) 
door de vakdocent. We starten dit schooljaar vanaf de tweede lesperiode met de uniforme 
studiewijzers. 
 
Toetsen en cijfers 
Het schooljaar is opgebouwd uit drie lesperioden in het voorexamenjaar en twee lesperioden 
in het examenjaar.  
We maken onderscheid tussen drie verschillende soorten toetsvormen, te weten: 

- MO  (Mondelinge Overhoring) 
- SO (Schriftelijke Overhoring) 
- PO  (PraktijkOpdracht / Praktische Opdracht) 

Een toets kent weging 1, 2 of 3. 
Het rapportcijfer wordt per vak per periode berekend op basis van het gewogen gemiddelde 
van de toetsresultaten en afgerond op 1 decimaal.  
Het eindcijfer wordt per vak berekend op basis van een rekenkundig gemiddelde van de 
rapportcijfers en afgerond op een geheel getal. Voor de voorexamenklas worden de 
eindcijfers berekend over 3 perioden en voor de examenklas over 2 perioden. 
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Examineringsreglement 
Los van het PTE bestaat het Examineringsreglement. Dit document zal in de tweede periode 
van schooljaar 2019-2020 worden gepubliceerd. 
 
 
Namens alle medewerkers wens ik alle leerlingen veel succes bij de toetsen en examens. 
 
 
Jorn Dijkstra 
Afdelingsleider bovenbouw mavo/havo/vwo 
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Examinering (PTE)  
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Aardrijkskunde 
Niveau:   havo     Klas: 5 
Methode: De Wereld Van. Eerste editie, 2017 
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SO 1 1 1 50m Openboektoets par 1.2 en 1.3 Wereld B2 

SO 2 1 1 15m SO begrippen 1.1 t/m 1.3 B2 

SO 3 1 1 15m SO begrippen 1.4 t/m 1.7 B2 

SO 4 1 1 50m Examentrainer hf 1 B2 

SO 5 1 2 50m Repetitie hf 1: Globalisering B2 

SO 6 1 1 15m Begrippen SO 2.1 t/m 2.3  Aarde C2 

SO TW1 1 3 90m Hf 1  B2 

  SO 8 2 1 15m Begrippen SO 2.4 t/m 2.6 C2 

SO 9 2 1 15m Openboek SO par 2.4 t/m 2.7 C2 

SO 10 2 1 20m SO Klimaten C2 

SO 11 2 1 15m 2.8 t/m 2.10 C2 

SO 12 2 1 15m 2.10 t/m 2.13 C2 

SO 13 2 1 50m Examentrainer hf 2 C2 

SO 14 2 1 15m Begrippen SO 3.1 t/m 3.4 Ontwikkelingsland 
D1 

  SO 15 2 3 90m Hf2 en 3.1 t/m 3.4 C2/D1 

SO 16    Klimaatsysteem/IJstijden D1 

SO 17 2 1 15m Openboektoets 3.8 t/m3.10 D1 

SO 18 2 1 50m Examentrainer hf 3 D1 

SO 2 TW2 2 3 60m Proefwerkweek H3 D1 

     Hoofdstuk 4 is de voorbereiding en 
herhaling voor het eindexamen.  
Geen toetsing voor cijfers 

Alle domeinen 

 

SO CSE   180m CSE (15 mei 2020) A B C D E 

MO Mon   40m Mondeling examen A B C D E 
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Domeinen:   

A Vaardigheden A1 Geografische benadering 

  A2 Geografisch onderzoek 

B Wereld B1 Gebieden op de grens van arm en rijk 

  B2 Samenhang en verschillen in de wereld 

  B3 Mondiale processen en lokale effecten 

C Aarde C1 Samenhangen en verschillen op regionaal niveau 

  C2 Samenhang en verschillen op de aarde 

  C3 De aarde als natuurlijk systeem en lokale effecten 

D Ontwikkelingsland (Brazilië) D1 Gebiedskenmerken 

  D2 Actuele vraagstukken 

E Leefomgeving/vaardigheden E1 Nationale en regionale vraagstukken 

  E2 Regionale en lokale vraagstukken 

Bron domeinen: https://duo.nl/images/aardrijkskunde-havo-2020-vakinformatie.pdf 
 

 

 

  

https://duo.nl/images/aardrijkskunde-havo-2020-vakinformatie.pdf
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Programma van Toetsing en Examinering  
    
Bovenbouw 2019-2020   
   
Vak:   Bewegingsonderwijs 
Niveau: Havo  Klas:  5     
Methode: N.v.t 
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PO Coop 1 1 12m Coopertest A,B 

PO ZL 1 1 80m Zelf  lesgeven aan de klas A,B,E 

PO Ring 1 1 50m Ringzwaaien A,B 

PO Judo 2 1 50m Judo A,B 

PO Hoog 2 1 50m Hoogspringen A,B 

PO Trap 2 1 50m Trapeze A,B 

PO Free 2 1 50m Freerunning A, B, C 

SO TW3 3 1 60m Toets bewegen en gezondheid D 

 

 

Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met E, (met dien verstande dat 

de eindtermen uit de domeinen A en C, D en E slechts in samenhang met domein B aan de 

orde komen), en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per 

kandidaat kunnen verschillen.   
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Domeinen: 

A Vaardigheden De kandidaat kan op verantwoorde en perspectiefrijke wijze en met 
plezier in bewegende en regelende rollen deelnemen aan de 
bewegingscultuur, en kan aangeven in hoeverre hij daaraan -ook in 
de toekomst- kan en wil deelnemen. 

B Bewegen De kandidaat kan deelnemen aan een variëteit aan 
Bewegingsactiviteiten, waarbij het gaat om: - verbreding (leren van 
nieuwe activiteiten) en verdieping (qua niveau, taken en contexten) 
van bewegingsactiviteiten die in de onderbouw zijn aangeboden; - 
in elk geval uit het activiteitengebied spelen een slag- en loopspel, 
twee doelspelen en een terugslagspel, bij voorkeur door de 
kandidaat te kiezen; - minimaal twee door de kandidaat te kiezen 
bewegingsactiviteiten uit een door de school gedaan aanbod voor 
de activiteitengebieden turnen, atletiek, bewegen op muziek en 
zelfverdediging;  
- minimaal drie door de kandidaat te kiezen en voor de kandidaat 
nieuwe bewegingsactiviteiten die bij voorkeur niet tot één van de 
hierboven genoemde activiteitengebieden behoren.  

C Bewegen en 
regelen 

De kandidaat kan (samen met anderen) ondersteunende en 
leidinggevende rollen in bewegingssituaties vervullen, waarbij het 
gaat om: - bewegingssituaties inrichten, op gang brengen en op gang 
houden; - minimaal twee door de leerling te kiezen rollen van 
instructeur, coach/begeleider, scheidsrechter/jurylid en 
organisator. 

D Bewegen en 
gezondheid 

De kandidaat kan op basis van eigen ervaring met en inzicht in de 
betekenis van sport en bewegen voor de (beleving van) gezondheid 
in brede zin verantwoord omgaan met belasting en risico's in 
bewegingssituaties, en een trainingsprogramma opstellen dat past 
bij de eigen mogelijkheden. 

E Bewegen en 
samenleving 

De kandidaat kan op grond van inzicht in de kenmerken van het 
aanbod en in de eigen wensen en mogelijkheden ten aanzien van 
sportdeelname een bewuste keuze maken uit het aanbod aan sport 
en bewegen in de samenleving. 
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Biologie 
Niveau:  Havo  Klas:   5   
Methode: Biologie voor Jou, 5e editie 
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SO SO1 1 2 50m 4H Thema 1 Inleiding in de biologie 
4H Thema 2 Cellen 
5H Thema 1 Stofwisseling 

A5, A9, A11, A13, A14, B2// 
B2, B3, C1, C2, E1, E2, F1// 
B2, B3, C2 

SO SO2 1 2 50m 4H Thema 3 Voortplanting 
4H Thema 4 Genetica/Erfelijkheid 
5H Thema 2 DNA 

D3, E1, E2, E3, F1// 
C1, E4, F1// 
B1, B2, C1, D1, E1 

SO TW1 1 3 90m 4H Thema 5 Evolutie 
4H Thema 7 Ecologie 
5H Thema 3 Mens en Milieu 

A13, B2, B3, F1, F2, F3// 
A7, A12, B8, C3, D4// 
A12, B2, B5, B8, C3 D4, F3 

SO SO3 2 2 50m 4H Thema 6 Regeling en waarneming 
5H Thema 5 Transport 
5H Thema 6 Gaswisseling 

B4, B6, B7, C1// 
B3// 
B3, B4 

SO SO4 2 2 50m 5H Thema 4 
5H Thema 7 

B3// 
B3, B4, B5 

SO TW2 2 3 150m Alle stof uit het zakboekje, 
uitgezonderd de stof waarbij staat: 
“niet in CE” 

A, B2, B3, B4, B5, B7, B8, C1, 
D4, E4, F1, F2 

 

SO CSE   180m CSE (20 mei 2020) A, B2, B3, B4, B5, B7, B8, C1, 
D4, E4, F1, F2 

MO Mond   40m Mondeling examen A, B 1 t/m B8,  C1 t/m C3, D1 
t/m D4,  E 1 t/m E4,  F1 t/m 
F3 

 
Opmerking: domein A3 wordt bij elke toetsbespreking behandeld 
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Domeinen:   

A Vaardigheden A1 Informatievaardigheden gebruiken 

  A2 Communiceren 

  A3 Reflecteren op leren 

  A5 Onderzoeken 

  A6 Ontwerpen 

  A7 Modelvorming 

  A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium 

  A9 Waarderen en oordelen 

  A10 Beleven 

  A11 Vormfunctiedenken 

  A12 Ecologisch denken 

  A13 Evolutionair denken 

  A14 Systeemdenken 

B Zelfregulatie B1 Eiwitsynthese 

  B2 Stofwisseling van de cel 

  B3 Stofwisseling van het organisme 

  B4 Zelfregulatie van het organisme 

  B5 Afweer van het organisme 

  B6 Beweging van het organisme 

  B7 Waarneming door het organisme 

  B8 Regulatie van ecosystemen 

C Zelforganisatie C1 Zelforganisatie van cellen 

  C2 Zelforganisatie van het organisme 

  C3 Zelforganisatie van ecosystemen 

D Interactie D1 Moleculaire interactie 

  D2 Gedrag en interactie 

  D3 Seksualiteit 

  D4 Interactie in ecosystemen 

E Reproductie E1 DNA-replicatie 

  E2 Levenscyclus van de cel 

  E3 Voortplanting van het organisme 

  E4 Erfelijke eigenschap 

F Evolutie F1 Selectie 

  F2 Soortvorming 

  F3 Biodiversiteit 
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Duits 
Niveau:  havo     Klas:   5     
Methode: Neue Kontakte, 6e editie 
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SO SO1 1 1 50m Examenvocabulaire leesvaardigheid A, B, C1, C2, D1, D2 

SO SO2 1 1 50m Tekstverklaring A 

SO TW1 1 3 150m Tekstverklaring A 

SO SO3 2 1 50m Vocabulaire schrijfvaardigheid A, B, C1, C2, D1, D2 

SO SO4 2 1 50m Schrijven van e-mail D1, D2 

SO TW2 2 3 120m Schrijven van e-mail D1, D2 

SO SO5 2 1 50m Tekstverklaring A 

 

SO CSE   150m CSE: tekstverklaring (11 mei 2020) A 

SO Schr   120m CSE: schrijfvaardigheid D 

MO CE   25m Mondeling examen B C E 

Handelingsdelen: 
(worden afgevinkt) 

Leerlingen dienen 
4 boekverslagen in 
te leveren van 
gelezen literatuur. 
 
 

Boekverslag 1 
Boekverslag 2 
Boekverslag 3 
Boekverslag 4 
 
Poster 

29/10/2019 
17/12/2019 
28/01/2020 
10/03/2020 
 
07/03/2020 

Domein A, E1 
Domein A, E1 
Domein A, E1 
Domein A, E1 
 
Domein A, D1, D2 
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Domeinen: 

A Leesvaardigheid De kandidaat kan: 
- aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; 
- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven; 
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; 
- relaties tussen delen van een tekst aangeven; 
- conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens 
van de auteur. 

B Kijk- en 
luistervaardigheid 

De kandidaat kan: 
- aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; 
- de hoofdgedachte van een tekst aangeven; 
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; 
- conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens 
van de spreker(s); 
- anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek; 
- aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken. 

C Gespreksvaardigheid 

C1 Gesprekken voeren De kandidaat kan: 
- adequaat reageren in sociale contacten met doeltaalgebruikers; 
- informatie vragen en verstrekken; 
- uitdrukking geven aan gevoelens; 
- zaken of personen beschrijven en standpunten en argumenten 
verwoorden; 
- strategieën toepassen om een gesprek voortgang te doen vinden. 

C2 Spreken De kandidaat kan verworven informatie adequaat presenteren met het oog 
op doel en publiek, en daarbij zaken of personen beschrijven en standpunten 
en argumenten verwoorden. 

D Schrijfvaardigheid 

D1 Taalvaardigheden De kandidaat kan: 
- adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers; 
- informatie vragen en verstrekken; 
- verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel en 
publiek, en daarbij zaken of personen beschrijven en uitdrukking geven aan 
gevoelens en standpunten verwoorden; 

D2 Strategische 
vaardigheden 

De kandidaat kan met behulp van: 
- een tekstverwerkingsprogramma een tekst schrijven; 
- (elektronisch) naslagmateriaal teksten opstellen. 

E Literatuur 

E1 Literaire 
ontwikkeling 

De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn 
leeservaringen met ten minste drie literaire werken. 
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Economie  
Niveau:  HAVO Klas: 5 
Methode: Pincode, 2017 Noordhoff  
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SO K4 1 1 50m Katern 4: Ruilen over de tijd A/E 

SO K5 
 

1 1 50m Katern 5: Samenwerken en    
onderhandelen 

A/F 

SO TW1 1 3 150m Katern 4: Ruilen over de tijd en 
Katern 5: Samenwerken en    
onderhandelen 

A/E/F 

SO K6 2 1 50m Katern 6: Risico en informatie A/G 

SO K7 2 1 50m Katern 7: Welvaart en groei A/H 

SO K8/ 2 1 50m Katern 8: Goede tijden, slechte tijden A/I 

SO TW2 2 3 150m Katern 6: Risico en informatie 
Katern 7: Welvaart en groei 
Katern 8: Goede tijden, slechte tijden 

A/G/H/I 

 

SO CSE   180m CSE (8 mei 2020) A/D/E/F/G/H/I 

MO CE   40m Mondeling.  
Het mondeling examen gaat over de 
stof van het centraal examen, de 
concepten schaarste (domein B) en ruil 
(domein C) en twee keuze-
onderwerpen.   

A/B/C/D/E/F/G/H/I 
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Domeinen:  

A  Vaardigheden:  
 

De kandidaat kan economische concepten herkennen en 
toepassen in uiteenlopende contexten.   

B Concept schaarste:  
(mondeling examen) 

De kandidaat kan in contexten analyseren dat beperkte middelen 
en ongelimiteerde behoeften dwingen tot het maken van keuzes. 

C Concept ruil:  
(mondeling examen) 

De kandidaat kan in contexten analyseren dat het ruilproces de 
basis vormt voor een optimale inzet van middelen en een optimale 
benutting van comparatieve voordelen. Voorts kan de kandidaat 
analyseren dat ruil arbeidsdeling mogelijk maakt en op welke 
manier geld het ruilproces soepeler laat verlopen.  

D Concept markt: 
 

De kandidaat kan in contexten analyseren dat keuzes en ruil die 
plaatsvinden worden gecoördineerd via de markt. Prijsvorming is 
het coördinatiemechanisme waarmee vraag en aanbod op elkaar 
worden afgestemd. De manier waarop prijsvorming plaatsvindt is 
afhankelijk van de marktstructuur (marktvormen) en heeft 
gevolgen voor toetreding, welvaart en economische politiek. 

E Concept ruilen over de tijd:  
 

De kandidaat kan, binnen de contexten van gezinshuishoudingen, 
bedrijfshuishoudingen en overheids-huishoudingen, analyseren 
dat ruil niet alleen op één moment in de tijd plaatsvindt, maar ook 
over de tijd. De prijs die deze intertemporele ruil coördineert is de 
rente.  

F Concept samenwerken en 
onderhandelen:  
 

De kandidaat kan in contexten analyseren dat, wanneer belangen 
van individuele actoren conflicteren,  samenwerken en 
onderhandelen meer oplevert voor (markt)partijen dan 
vertrouwen op individuele acties. Centralisatie, waarbij 
(collectieve) dwang het middel is om acties tot stand te brengen, 
kan een alternatief coördinatiemechanisme zijn voor keuzes.  

G Concept risico en informatie: De kandidaat kan in contexten analyseren dat gezinnen en 
bedrijven bij het maken van keuzes informatie verzamelen ten 
einde onzekerheid te verkleinen. Aangezien de informatie vaak 
een beperkt karakter zal hebben moeten transactiepartijen een 
inschatting maken van mogelijke gebeurtenissen (risico) en de 
mate waarin transactiepartners gebeurtenissen beïnvloeden of 
informatie achterhouden die relevant is voor het tot stand 
brengen van een transactie (asymmetrische informatie).  

H Concept welvaart en groei: De kandidaat kan in contexten analyseren wat op nationaal en op 
mondiaal niveau de oorzaken zijn van economische groei en van 
de verdeling van inkomen en welvaart. Keuzes op microniveau 
werken door op macroniveau in elke economie die gekenmerkt 
wordt door wederzijds afhankelijke markten.  

I Concept goede tijden, slechte 
tijden:   

De kandidaat kan in contexten analyseren waarom er sprake is van 
korte termijn schommelingen in economische activiteiten en 
welke mogelijkheden en grenzen er zijn voor conjunctuurbeleid. 
Markten laten zich niet gemakkelijk reguleren mede door toedoen 
van rigiditeiten.  
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Engelse Taal en Literatuur 
Niveau:  HAVO  Klas: 5 
Methode: Stepping Stones 
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SO G1 1 1 30m Grammar: punctuation A + D 

SO W1 1 1 90m Review: (in)formal letter A + D + F 

SO TW1 1 3 150m Writing practice: a Formal Letter A + D + F 

SO G2 2 1 30m Grammar: tenses and signal words D 

MO S1 2 2 15m Speaking Practice: Literature A + C + E 

SO TW2 2 3 180m Reading Practice: CSE A 

 

SO Schr   120m Schriftelijk (6 mei 2020) D 

SO CSE   150m CSE (12 mei 2020) A 

MO CE   25m Mondeling B + C + E 

 

 

 

Domeinen:  

Domein A  Leesvaardigheid 

Domein B  Kijk- en luistervaardigheid 

Domein C  Gespreksvaardigheid 

Domein D  Schrijfvaardigheid 

Domein E  Literatuur 

Domein F  Oriëntatie op studie en beroep 
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Geschiedenis 
Niveau:  Havo  Klas:  5 
Methode: Memo 
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SO H10 1 2 50m Hoofdstuk 10: Politieke strijd en 
emancipatie 

32,34,35,36 III,IV,V 

SO H11 1 2 50m Hoofdstuk 11: Leven in een 
massasamenleving 

37,38,39,40,43 II,IV,V,VI 

SO TW1 1 3 60m Examenopgaven tijdvak 5 t/m 8 18 t/m 36 Alle 

SO H12 2 2 50m Hoofdstuk 12: De Tweede 
Wereldoorlog 

37,38,40,41,42,43,44 IV,V,VI 

SO H13 2 2 50m Hoofdstuk 13: De wereld na 1945 45,46,47,48,49 I,III,IV,V 

SO TW2 2 3 60m - Historische context 1: Republiek 
der Verenigde Nederlanden 
- Historische context 2: Duitsland 
- Historische context 3: Koude 
Oorlog 

14,17,21,22,24,25 
 
31,33,36,37,38,39,40,41,43 
36,37,38,40,43,45,47,48 

Alle 

SO EX 3 - 180m Proefexamen 14,17, 18 t/m 49 Alle 

 

SO CSE   180m CSE (12 mei 2020) 18 t/m 49 Alle 

MO Mond   40m Mondeling examen Alle Alle 

 

 

 

Oriëntatiekennis en kenmerkende aspecten (Domein B): 

 Tijdvak 1: Tijd van Jagers en Boeren 

1 De levenswijze van jagers en verzamelaars 

2 Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen 

3 Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen 

 Tijdvak 2: Tijd van Grieken en Romeinen 

4 De ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de 
Griekse stadstaat 

5 De groei van het Romeinse Imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde 

6 De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur 
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7 De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur in Noordwest-Europa 

8 De ontwikkeling van het Jodendom en christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten 
 

 Tijdvak 3: Tijd van Monniken en Ridders 

9 Het ontstaan en de verspreiding van de Islam 

10 De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een 
zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid 

11 Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur 

12 De verspreiding van het christendom in geheel Europa 

 Tijdvak 4: Tijd van Steden en Staten  

13 De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane 
samenleving 

14 De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden 

15 Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het 
primaat behoorde te hebben 

16 De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van kruistochten 

17 Het begin van staatsvorming en centralisatie 

 Tijdvak 5: Tijd van Ontdekkers en Hervormers 

18 Het begin van Europese overzeese expansie 

19 Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe 
wetenschappelijke belangstelling 

20 De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid 

21 De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had 

22 Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat 

 Tijdvak 6: Tijd van Regenten en Vorsten 

23 Het streven van vorsten naar absolute macht 

24 De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de 
Nederlandse Republiek 

25 Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie 

26 De wetenschappelijke revolutie 

 Tijdvak 7: Tijd van Pruiken en Revoluties  

27 Rationeel optimisme en ‘’verlicht denken’’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: 
godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen 

28 Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte 
wijze vorm te geven (verlicht absolutisme) 

29 Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee 
verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme 

30 De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, 
grondrechten en staatsburgerschap 

 Tijdvak 8: Tijd van Burgers en Stoommachines  

31 De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving 

32 Discussies over de sociale kwestie 

33 De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie 

34 De opkomst van emancipatiebewegingen 

35 Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het 
politiek proces 
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36 Opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen: nationalisme, liberalisme, socialisme, 
confessionalisme, feminisme 

 Tijdvak 9: Tijd van de Wereldoorlogen  

37 De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie 

38 Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën: communisme en nationaalsocialisme 

39 De crisis van het wereldkapitalisme 

40 Het voeren van twee wereldoorlogen 

41 Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden 

42 De Duitse bezetting van Nederland 

43 Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid 
van de burgerbevolking bij oorlogvoering 

44 Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme 

 Tijdvak 10: Tijd van Televisie en Computer  

45 De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de 
daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog 

46 De dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld 

47 De eenwording van Europa 

48 De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren '60 van de 20e eeuw aanleiding gaf tot 
ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen 

49 De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen 

 
 

Historisch denken en redeneren (Domein A): 

I: Tijd: Tijd en chronologie  

 De leerling kan: 

1 de tien tijdvakken gebruiken als referentiekader om gebeurtenissen chronologisch te ordenen; 

2 de tien tijdvakken plaatsen in de periodes Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, Vroegmoderne Tijd en 
Moderne Tijd en deze periodes gebruiken als referentiekader om gebeurtenissen chronologisch te 
ordenen; 

3 uitleggen dat elke ordening van tijd een interpretatie is. 

II: Tijd: Causaliteit   

 De leerling kan rekening houden met:  

4 het niet-lineaire en multi-causale karakter van historische verschijnselen en gebeurtenissen   

5 verschillende soorten oorzaken en gevolgen; Bijvoorbeeld: directe en indirecte oorzaken, aanleiding 
(meest directe oorzaak), direct optredende gevolgen en gevolgen op de langere termijn, gewilde en 
ongewilde, bedoelde en onbedoelde gevolgen, gevolgen van meer en minder belang op grond van 
bijvoorbeeld schaal, intensiteit, duur; oorzaken en gevolgen op politiek-bestuurlijk, sociaaleconomisch en 
cultureel- mentaal (waaronder godsdienstig) terrein. 

6 het gegeven dat elke ordening van causaliteit een interpretatie is. 

III: Tijd: Continuïteit en verandering   

 De leerling kan:  

7 in historische processen continuïteit en verandering onderscheiden; 

8 . verschillende soorten verandering herkennen; Bijvoorbeeld: in tempo (tamelijk snel en plotseling of 
langzaam en geleidelijk),duur, schaal, intensiteit, omvang etc. op politiek-bestuurlijk, sociaaleconomisch 
en cultureel/mentaal terrein. 

9 herkennen dat elke tijd materiële en immateriële sporen van het verleden in zich draagt; 
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10 omgaan met het verschil tussen unieke en generieke betekenissen van historische concepten; 
Bijvoorbeeld: begrippen als feodaal, imperialisme, centralisatie, democratie, burgerschap, oorlog en 
dergelijke hebben in de ene tijd en plaats een (deels) andere betekenis dan in een andere; 

11 uitleggen dat elke ordening van continuïteit en verandering een interpretatie is. 

IV: Interpretatie: Standplaatsgebondenheid   

 De leerling kan:  

12 Menselijk gedrag (denken en doen) in het verleden verklaren vanuit de toen en daar bekende en 
geaccepteerde kennis en waarden en vanuit de identiteit van individuen en groepen die in die tijd en/of 
op die plaats leefden en hierbij rekening houden met verschillende factoren die de 
standplaatsgebondenheid van mensen of een groep bepalen. (Bijvoorbeeld: waardesystemen, politieke, 
sociaaleconomische en culturele oriëntatie, kennis, gender, karakter, toevallige factoren) 

V: Interpretatie: Bron en vraagstelling  

 De leerling kan:  

13 vraagstellingen en hypothesen gericht op (historisch) onderzoek formuleren aan de hand van voorgelegde 
bronnen; 

14 informatie uit bronnen verzamelen uitgaande van een bepaalde vraagstelling en deze als bewijs gebruiken 
bij het beantwoorden van die vraagstelling; 

15 de bruikbaarheid van informatie uit een of meer bronnen voor een bepaalde vraagstelling afwegen en 
daarbij rekening houden met:  
- de betrouwbaarheid van de informatie (mede bepaald door bijvoorbeeld de aard van de bron, de 
context waarin deze is ontstaan, de mate van geïnformeerdheid van de maker, de 
standplaatsgebondenheid van de maker, de bedoeling van de maker of opdrachtgever, het publiek 
waarvoor deze bedoeld is, etc.)   
- de representativiteit van de informatie uit de bron; (bijvoorbeeld: in hoeverre geldt dit voor meer 
mensen en meer situaties?); 

16 vaststellen wanneer men iets als een feit kan aanvaarden; zulke feiten onderscheiden van meningen en 
van vooroordelen en/of stereotypen; 

17 uitleggen aan de hand van concrete voorbeelden of broninterpretaties dat geschiedverhalen een 
constructie zijn van het verleden. 

VI: Betekenis nu: Betekenis geven aan en oordelen over het verleden  

 De leerling kan:  

18 uitleggen dat de wijze waarop mensen betekenis geven aan en oordelen over het verleden door de tijd 
heen verandert en per groep en individu kan verschillen en daarbij benoemen vanuit welke 
motieven/interesses/waardesystemen/verwachtingen mensen tot een waardering komen van wat 
belangrijk is uit het verleden (vergelijk met 12); 

19 bij moreel oordelen over het verleden (door een ander) anachronistisch toepassen van het kader van 
waarden en normen (van die ander) op het verleden herkennen. 
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Programma van Toetsing en Examinering  
    
Bovenbouw 2019-2020   
   
Vak:  Loopbaanoriëntatie en –begeleiding 
Niveau: Havo   Klas:  5     
Methode: Qompas online  
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PO n.v.t. 1 0 150m Bezoek aan Open dagen 

PO n.v.t. 2 0 90m Bezoek aan Beroepenmarkt Amersfoort, georganiseerd 
door Rotary, 28 januari 2020 

PO n.v.t. 2 0 150m Bezoek aan Open dagen (mbo, hbo)  
 

PO n.v.t. 3 0 150m Een dag meelopen op het werk of opleiding  

PO n.v.t. 2 
of 
3 

0  Leerling schrijft zich zelf in voor een vervolgopleiding. 
Voor MBO opleidingen is dat vóór 1 april 2020. 
De leerling vult het Digitale Doorstroom Dossier in, dat 
wordt aangevuld door de decaan.  
Voor particuliere MBO-opleidingen kan een andere 
aanmelddeadline gelden.  
 
Leerlingen die een HBO willen gaan volgen schrijven zich in 
via Studielink.  
Voor selectiestudies HBO is dat uiterlijk 15 januari 2020. 
Voor de overige HBO-studies is dat uiterlijk 1 mei 2020. 
 
Aankomende studenten moeten een DigiD hebben om in te 
kunnen schrijven. Heeft een leerling dit nog niet, dan moet 
de leerling minimaal 2 weken voor de betreffende 
inschrijftermijn een DigiD hebben aangevraagd.  
 

 

Voor het vak LOB worden per schooljaar ± 8 lessen verzorgd door de decaan. Ook is er 
sprake van individuele begeleiding door de decaan samen met de mentoren. 
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:    Maatschappijleer 
Niveau:  havo  Klas: 4   (en bezemklas havo 5) 
Methode: Thema’s maatschappijeer havo  
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SO TW1 1 3 100m Parlementaire democratie A en C 

SO VT2 2 0 10m Begrippen herhalingstoets paragraaf 5 en 6 
parlementaire democratie 

C 

SO VT3 2 0 10m Begrippen herhalingstoets paragraaf 2 bron 3 C 

SO VT4 2 0 10m Begrippen herhalingstoets paragraaf 1.2 en 1.3 
Wat is maatschappijleer? 

A 

SO VT5 2 0 10m Begrippen herhalingstoets paragraaf 5.1 en 5.2 
Verzorgingsstaat 

D 

SO VT6 2 0 10m Begrippen herhalingstoets paragraaf 5.3 en 5.4 
Verzorgingsstaat 

D 

SO VT7 2 0 10m Begrippen herhalingstoets paragraaf 5.5 en 5.6 
Verzorgingsstaat 

D 

SO VT8 2 0 10m Begrippen herhalingstoets paragraaf 4.1, 4.2 en 
4.3 Pluriforme samenleving 

E 

SO VT9 2 0 10m Begrippentoets paragraaf 2.1 en 2.2 Rechtstaat B 

SO VT10 2 0 10m Begrippentoets paragraaf 2.3 en 2.4 Rechtstaat B 

SO TW2 2 3 90m Rechtsstaat, Verzorgingsstaat en Pluriforme 
samenleving 

A, B, D 
en E 

PO PO1 1,2,3 3 30m Presentatie over de actualiteit A 

 

SO    60m Schriftelijk examen ACDE 

     Oefenen voor mondeling examen  

MO    40m Mondeling examen ABC 
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Maatschappijleer havo Schriftelijk 
examen 

Mondeling 
examen 

Domeinen Subdomeinen   

A Vaardigheden informatievaardigheden  
 

X X 

  benaderingswijzen X X 

B Rechtsstaat vrijheidsrechten en plichten; het 
beginsel rechtsstaat 

 X 

  de praktijk van de rechtsstaat  X 

  internationale vergelijking en 
internationale organisaties 

 X 

C Parlementaire 
Democratie 

politieke rechten; de structuur van de 
democratie 

X X 

  de praktijk van de parlementaire 
democratie 

X X 

  internationale vergelijking en 
internationale organisaties 

X X 

D Verzorgingsstaat geschiedenis van de verzorgingsstaat X  

  sociale rechten en plichten; 
kenmerken van een verzorgingsstaat 

X  

  De praktijk van de verzorgingsstaat X  

  Internationale vergelijking en 
internationale organisaties 

X  

E Pluriforme samenleving Geschiedenis van de pluriforme 
samenleving 

X  

  Grondrechten die horen bij de 
pluriforme samenleving 

X  

  De praktijk van de pluriforme 
samenleving 

X  

  Internationale vergelijking en 
internationale organisaties 

X  

Bron: https://duo.nl/images/maatschappijleer-havo-2020-vakinformatie-a.pdf 

 

 

  

https://duo.nl/images/maatschappijleer-havo-2020-vakinformatie-a.pdf
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Natuurkunde 
Niveau:  havo   Klas:  5   
Methode: Overal Natuurkunde 4e editie 
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SO SO7 1 1 50m Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen A, D1, D2 

SO SO8 1 1 50m Hoofdstuk 8 Kracht en evenwicht A, C1, F 

SO SO9 1 1 50m Hoofdstuk 9 Golven A, B1 

SO TW1 1 3 150m Hoofdstuk 7,8,9 A, B1, C1, D1, D2, F 

SO SO10 2 1 50m Hoofdstuk 10 Medische beeldvorming A, B2, D1, I2 

SO SO11 2 1 50m Hoofdstuk 11 Zonnestelsel en Heelal A, E1 

SO TW2 2 3 150m Hoofdstuk 10 en 11 A, B2, D1, E1, I2 

 

SO CSE 3  180m CSE (15 mei 2020) A, B, C, D, E, G, H, I 

MO CE 3  40m Mondeling A, B, C, D, E, F, G, H, I 

 

Domeinen:   

A Vaardigheden 

B Beeld- en geluidstechniek B1 Informatieoverdracht 

  B2 Medische beeldvorming 

  B3 Optica 

C Beweging en energie C1 Kracht en beweging 

  C2 Energieomzettingen 

D Materialen D1 Eigenschappen van stoffen en materialen 

  D2 Functionele materialen 

E Aarde en Heelal E1 Zonnestelsel en heelal 

  E2 Aarde en klimaat 

F Menselijk lichaam 

G Meten en regelen G1 Gebruik van elektriciteit 

  G2 Technische automatisering 

H Natuurkunde en technologie 

I Onderzoek en Ontwerpen I1 Experiment 

  I2 Modelstudie 

  I3 Ontwerp 

Bron domeinen: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-natuurkunde-
havo/2020/havo/f=/natuurkunde_havo_2_versie_2020.pdf 

De domeinen E2 en F zullen in 2020 niet bevraagd worden tijdens het examen. 

 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-natuurkunde-havo/2020/havo/f=/natuurkunde_havo_2_versie_2020.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-natuurkunde-havo/2020/havo/f=/natuurkunde_havo_2_versie_2020.pdf
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Nederlands 
Niveau:  havo  Klas:  5   
Methode: Nieuw Nederlands en Nieuw Nederlands Literatuur 5e ed. 
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PO BVrom 1 1 50m Historisch literatuurboek Domein E 

PO 80401 1 1 50m Historisch literatuurboek Domein E 

SO TW1 1 3 180m Oefenexamen Betoog / Beschouwing Domein C + D 

PO 80402 2 1 50m Historisch literatuurboek Domein E 

PO Mod5 2 0 50m Modern literatuurboek Domein E 

SO Poez 2 1 50m Poëzietoets Domein E 

PO Mod6 2 0 50m Modern literatuurboek Domein E 

MO Voord 2 1 7m Voordracht Domein B 

PO Mod7 2 0 50m Modern literatuurboek Domein E 

SO TW2 2 3 180m Oefenexamen Tekstbegrip en 
samenvatten 

Domein A + D 

 

SO CSE   180m Centraal eindexamen tekstbegrip en 
samenvatten (7 mei 2020) 

Domein A + D 

SO SCHR   150m Centraal schriftelijk eindexamen 
schrijfvaardigheid 

Domein C + D 

MO MO   40m Mondeling examen 
Voordracht, literatuur en poëzie 

Domein B + D + E 

 

Domeinen:   

A Leesvaardigheid A1 Analyseren en interpreteren 

  A2 Beoordelen 

  A3 Samenvatten 

B Mondelinge taalvaardigheid   

C Schrijfvaardigheid   

D Argumentatieve vaardigheden   

E Literatuur E1 Literaire ontwikkeling 

  E2 Literaire begrippen 

  E3 Literatuurgeschiedenis 

F Oriëntatie op studie en beroep   

Bron: https://www.examenblad.nl/examenstof/nederlandse-taal-en-literatuur-
2/2020/havo/f=/examenprogramma_nederlands_havo_vwo_2014.pdf 

 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/nederlandse-taal-en-literatuur-2/2020/havo/f=/examenprogramma_nederlands_havo_vwo_2014.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/nederlandse-taal-en-literatuur-2/2020/havo/f=/examenprogramma_nederlands_havo_vwo_2014.pdf
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Profielwerkstuk 
Niveau:  havo     Klas:   5 
Methode: Handleiding PWS  
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PO PO1 1   Inleveren keuze 1, 2 en 3 met onderbouwing bij begeleider 

PO PO2 1   Gesprek met vakdocent om onderwerp te bepalen 

PO PO3 1   Inleveren goedgekeurde hoofd en deelvragen 

PO PO4 1   Inleveren PvA en hypothesen hoofd en deelvragen bij begeleider 

PO PO5 1   Feedback op PvA en hypothesen verwerkt 

PO PO6 1   Inleveren uitgewerkte antwoord op deelvraag 1 bij vakdocent 

PO PO7 1   Inleveren uitgewerkte antwoord op deelvraag 2 bij vakdocent 

PO PO8 1   Inleveren uitgewerkte antwoord op deelvraag 3 bij vakdocent 

PO PO9 2   Inleveren van antwoorden deelvragen na verwerking van de feedback en 
inleveren conclusie bij je vakdocent 

PO PO10 2   Inleveren 1e versie PWS bij begeleider en vakdocent 

PO PO11 2   Inleveren definitieve versie PWS bij begeleider 

PO PO12 2   Inleveren poster/ppt + maken proefpresentatie 

MO CE 3   Staatsexamen PWS:  
5-10 min. Posterpresentatie 
Daarna vragen over PWS en presentatie 

 

Voor examen eisen Havo en VWO zie:  

https://duo.nl/images/profielwerkstuk-havo-vwo-2020-vakinformatie-b.pdf 

 

 

  

https://duo.nl/images/profielwerkstuk-havo-vwo-2020-vakinformatie-b.pdf
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Scheikunde 
Niveau:  havo   Klas:  5   
Methode: Chemie Overal  4e editie 
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SO SOZB 1 1 10 Namen meest voorkomende zuren en basen (H8) B 

PO POZB 1 1 50 Practicumverslag zuur-base reactie (H8) A5, C2, D1, D2 

SO SO8 1 2 50 Hoofdstuk 8 zuren en basen A, B, C1, C2, C4 

SO SO9 1 1 25 Hoofdstuk 9 open boek redoxreacties A, C1, C2 

SO TW1 1 3 100 Hoofdstuk 5 (zout), 8 (zuur/base) en 9 (redox) A, B, C, F3, G2 

SO SO10 2 2 50 Hoofdstuk 10 A, B, D3, E1, G1 

PO POD 2 1 10 Presentatie Duurzaamheid A, E2 

SO SO11 2 2 50 Hoofdstuk 11 A, B, E2, F1, F3, G2 

SO TW2 2 3 100 Hoofdstuk 7, 10 en 11 A, B, C, E1, E2,  F1, 
F3, G1, G2 

 

SO CSE 3  180m CSE (11 mei 2020) De schuin gedrukte 
domeinen zullen in het 
CSE niet bevraagd 
worden 

MO CE 3  40m Mondeling Alle domeinen zullen 
bevraagd worden 

 

Domeinen:   

A Vaardigheden A5 Onderzoeken 

B Kennis van stoffen en materialen 

C Kennis van chemische processen en 
kringlopen 

C1 Chemische processen 

C2 Chemisch rekenen 

  C4 Chemisch evenwicht 

D Ontwerpen en experimenten in de chemie D1 Chemische vakmethodes 

D2 Veiligheid 

  D3 Chemische procesontwerpen 

E Innovatieve ontwikkelingen in de chemie E1 Kenmerken van innovatieve processen 

  E2 Duurzaamheid 

F Processen in de chemische Industrie F1 Industriële processen 

  F3 Energieomzettingen 

G Maatschappij en chemische technologie G1 Chemie van het leven 

  G2 Milieueisen 

Bron domeinen: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-scheikunde-
havo/2020/havo/f=/scheikunde_havo_2_versie_2020.pdf 

 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-natuurkunde-havo/2020/havo/f=/natuurkunde_havo_2_versie_2020.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-natuurkunde-havo/2020/havo/f=/natuurkunde_havo_2_versie_2020.pdf
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Tekenen 
Niveau:  havo   Klas:  5    
Methode: Bespiegeling 
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PO EL 1 1  Keuzeopdracht nav thema Elementen A1, A2, B1 

PO MO 1 1  Moodboard op het examenthema A1, A2, B1 

PO WS1 1 1  Werkstuk waarbij de waarneming centraal staat A1, A2, B1 

SO TW1 1 3 150m Moderne kunst A1, A2 

PO WS2 2 1  Werkstuk waarbij de verbeelding centraal staat A1, A2, B1 

PO WS3 2 1  Werkstuk waarbij de toepassing centraal staat A1, A2, B1 

SO TW2 2 3 150m Proefexamen  A1, A2 

PO KB 3 1  Reflectieverslagen eigen werk A1, A2 

 

SO CSE   150m Schriftelijk examen 18 mei 2020 
 

A1, A2 

PO 
en 

MO 

CE   360m 
en 

15m 

Praktisch examen: uitwerken van de opdracht 
én 
Reflectiegesprek 

A2, B1 

 

Domeinen:  

A Vaktheorie  

A1 Beschrijven, 
onderzoeken en 
interpreteren 

De kandidaat kan het beeldend werk van kunstenaars en vormgevers beschrijven, 
onderzoeken en interpreteren, met gebruikmaking van kennis van en inzicht in de 
geschiedenis van de beeldende kunst: 
- van de 19e, 20e en 21e eeuw; 
- vanaf het Romaans, voor zover relevant voor de kunst van de 19e, 20e en 21e 
eeuw. 

A2 Beschouwen De kandidaat kan twee- en driedimensionale beelden en vormen beschouwen en 
kan deze beschouwing verwoorden en/of verbeelden 

B Praktijk  

B1 Praktijk De kandidaat kan gestructureerde probleemstellingen met betrekking tot zowel 
autonome als toegepaste beeldende kunst en vormgeving onderzoeken en de 
daaruit ontwikkelde ideeën in een beeldende verwerking uitvoeren, daarbij 
beeldende middelen aanwenden in een doelgericht werkproces, en het werk zo 
presenteren dat de beschouwer inzicht krijgt in het werkproces 

Bron domeinen: https://duo.nl/images/tekenen-havo-2020-vakinformatie.pdf 
 

 

https://duo.nl/images/tekenen-havo-2020-vakinformatie.pdf
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Wiskunde A 
Niveau:  Havo  Klas:  5 
Methode: Getal &Ruimte, 11de editie 
 

To
ets 

 

P
erio

d
e 

G
ew

ich
t 

D
u

u
r 

O
n

d
erw

erp
 

V
aard

igh
ed

en
/ 

D
o

m
ein

en
 

V
o

rm
 

SO
M

C
o

d
e 

   

SO H9 1 3 50m Hoofdstuk 9: Exponentiële verbanden A B C 

SO TW1 1 3 90m Hoofdstuk 10: Statistisch variabelen A E 

SO H11 2 3 50m Hoofdstuk 11: Formules en variabelen A B C 

SO TW2 2 3 120m Hoofdstuk 12: Examentraining A B C E* 

 

SO CSE   180m CSE (13 mei 2020) A B (niet B3) C E* 

MO CE   40m Mondeling examen A B C D E* 

 

* Domein E5 Statistiek met ICT wordt in 2020 niet geëxamineerd. 

 

Domeinen:  

A Vaardigheden 

A1 Algemene 
vaardigheden 

De leerling heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover gericht 
informatie verzamelen en de resultaten communiceren met anderen. 

A2 Profielspecifieke 
vaardigheden 

De leerling kan profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige termen analyseren, 
oplossen en het resultaat naar de betrokken context terugvertalen. 

A3 Wiskundige 
vaardigheden 

De leerling beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige vaardigheden, 
waaronder modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken 
en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren – en 
kan daarbij ICT functioneel gebruiken. 

B Algebra en tellen 

B1 Rekenen De leerling kan berekeningen uitvoeren met getallen en daarbij gebruik maken van de 
rekenkundige basisbewerkingen en van het werken met haakjes. 

B2 Algebra De leerling kan berekeningen uitvoeren met variabelen en daarbij gebruik maken van 
de algebraïsche basisbewerkingen en van het werken met haakjes. 

B3 Telproblemen De leerling kan telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij 
berekeningen en redeneringen. 
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C Verbanden 

C1 Tabellen De leerling kan een tabel opstellen op basis van gegevens uit een tekst, een grafiek, een 
formule of andere tabellen en tabellen aflezen, interpreteren en in verband brengen 
met andere tabellen, grafieken, formules of tekst. 

C2 Grafieken, 
vergelijkingen en 
ongelijkheden 

De leerling kan een grafiek tekenen op basis van gegevens uit een tekst, een tabel, een 
formule of andere grafieken en gegevens en relevante informatie uit grafieken aflezen, 
grafieken interpreteren en in verband brengen met andere grafieken, formules of tekst. 

C3 Formules met één 
of meer 
variabelen 

De leerling kan door substitutie in een formule met één of meer variabelen waarden 
berekenen en een formule opstellen of wijzigen op basis van gegeven informatie. 

C4 Lineaire 
verbanden 

De leerling kan bij een lineair verband een formule opstellen en een grafiek tekenen, 
met lineaire verbanden berekeningen uitvoeren zoals interpolatie en extrapolatie, 
lineaire vergelijkingen en ongelijkheden oplossen en uitkomsten toepassen in 
profielspecifieke probleemsituaties. 

C5 Exponentiële 
verbanden 

De leerling kan exponentiële verbanden herkennen, met formules beschrijven, in 
grafieken weergeven en er berekeningen aan uitvoeren. 

D Verandering De leerling kan bij een grafiek uitspraken doen over stijgen, dalen, maximum en 
minimum en kan veranderingen beschrijven met behulp van differenties, hellingen en 
toenamediagrammen. 

E Statistiek 

E1 Presentaties van 
data interpreteren 
en beoordelen 

De leerling kan data die op diverse manieren zijn gerepresenteerd en/of samengevat 
interpreteren en beoordelen op relevantie in relatie tot een onderzoeksvraag. 

E2 Data verwerken De leerling kan data verwerken, organiseren, bewerken, weergeven in grafieken, 
tabellen en diagrammen, en karakteriseren met geschikte centrum- en 
spreidingsmaten. 

E3 Data en 
verdelingen 

De leerling kan data analyseren en kenmerken van een verdeling beschrijven. 

E4 Statistische 
uitspraken doen 

De leerling kan  

- op basis van steekproefgegevens een uitspraak doen over een populatieproportie of 
populatiegemiddelde en de betrouwbaarheid kwantificeren,  

- het verschil tussen groepen kwantificeren,  

- het verband tussen twee variabelen beschrijven, en het resultaat interpreteren in 
termen van de context.  

E5 Statistiek met ICT De leerling beheerst statistisch ICT-gebruik in relatie met de subdomeinen E1, E2, E3 en 
E4 om grote datasets te interpreteren en te analyseren, ten minste in het kader van de 
empirische cyclus. 
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Wiskunde B 
Niveau:  Havo  Klas:  5 
Methode: Getal &Ruimte, 11de editie 
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SO H8 1 3 50m Hoofdstuk 8: Goniometrie A C 

SO TW1 1 3 90m Hoofdstuk 9: Exponentiële verbanden A B D 

SO H10 2 3 50m Hoofdstuk 10: Meetkundige berekeningen A C 

SO TW2 2 3 120m Hoofdstuk 11: Verbanden en functies A B D 

 

SO CSE   180m CSE (13 mei 2020) A B C D  

MO CE   40m Mondeling examen A B C D 

 

 

 

Domeinen: 

A Vaardigheden 

A1 Algemene 
vaardigheden 

De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan 
hierover gericht informatie verzamelen en de resultaten communiceren met 
anderen. 

A2 Profielspecifieke 
vaardigheden 

De kandidaat kan profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige termen 
analyseren, oplossen en het resultaat naar de betrokken context 
terugvertalen. 

A3 Wiskundige 
vaardigheden 

De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige 
denkactiviteiten, waaronder modelleren en algebraïseren, ordenen en 
structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules 
manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren en bewijzen – en kan 
daarbij ICT functioneel gebruiken. 
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B Functies, grafieken en vergelijkingen 

B1 Standaardfuncties De kandidaat kan standaardfuncties (machtsfuncties, exponentiële en 
logaritmische functies en goniometrische functies) hanteren, interpreteren 
binnen een context, de grafieken beschrijven en in een functievoorschrift 
vastleggen en werken met eenvoudige transformaties. 

B2 Vergelijkingen en 
ongelijkheden 

De kandidaat kan vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels van twee lineaire 
vergelijkingen oplossen, in voorkomende gevallen grafisch oplossen of de 
oplossingen numeriek benaderen en de oplossingen interpreteren in de 
context. 

B3 Evenredigheidsverban
den 

De kandidaat kan verbanden tussen de twee grootheden 𝑎 en 𝑏 van de vorm 
𝑎=𝑐∙𝑏𝑑 herkennen, toepassen en bijbehorende grafieken tekenen, vanuit de 
beschrijving van een dergelijk verband een formule opstellen, de 
evenredigheidsconstante bepalen en kan rekenen met en redeneren over 
verbanden van deze vorm en het effect van schaalvergroting. 

B4 Periodieke functies De kandidaat kan periodieke verschijnselen beschrijven door middel van 
sinus- of cosinusfuncties, de bijbehorende sinusoïden tekenen en de 
karakteristieke eigenschappen ervan benoemen en alle oplossingen van een 
goniometrische vergelijking op een gegeven interval bepalen. 

C Meetkundige berekeningen 

C1 Afstanden en hoeken 
in concrete situaties 

De kandidaat kan afstanden en hoeken berekenen met behulp van 
goniometrische verhoudingen, de stelling van Pythagoras en de sinus- en 
cosinusregel. 

C2 Algebraïsche 
methoden 

De kandidaat kan analytisch-algebraïsche berekeningen uitvoeren aan de 
hand van contexten en figuren. 

D Toegepaste analyse 

D1 Veranderingen De kandidaat kan het veranderingsgedrag van een functie, gegeven door 
grafiek, tabel of formule, beschrijven door middel van toenamediagrammen 
en differentiequotiënten en kan differentiequotiënten berekenen en 
interpreteren, ook vanuit een profielspecifieke probleemsituatie. 

D2 Afgeleide functies De kandidaat kan de afgeleide functie begripsmatig interpreteren en kan 
lokale veranderingen van functiewaarden benaderen zowel met een 
differentiaalquotiënt als met een numeriek-grafische methode. 

D3 Bepaling afgeleide 
functies 

De kandidaat kan de afgeleide functie van machtsfuncties met rationale 
exponenten bepalen en kan voor het bepalen van de afgeleide functie 
gebruik maken van de som-, verschil- en kettingregel. 

D4 Toepassing afgeleide 
functies 

De kandidaat kan analytisch-algebraïsche berekeningen uitvoeren gericht 
op profielspecifieke contexten. 
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Programma van Toetsing en 
Examinering      
Bovenbouw 2019-2020    
  
Vak:   Wiskunde D 
Niveau:  Havo  Klas:  5 
Methode: Open universiteit 
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SO B8 1 3 50m Blok 8: Toetsen en verbanden  A B 

SO TW1 1 3 90m Blok 9: Lineair programmeren  A C D 

SO B10 2 3 50m Blok 10: Modelleren  A C 

SO TW2 2 3 90m Blok 11: Meetkundige berekeningen  A C 

 

MO CE   40m Mondeling examen  A B C D E 

 

 

 
Domeinen: 

A Vaardigheden 

A1 Algemene vaardigheden De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, 
kan hierover gericht informatie verzamelen en de resultaten 
communiceren met anderen.  

A2 Profielspecifieke 
vaardigheden 

De kandidaat kan profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige 
termen analyseren, oplossen en het resultaat naar het oorspronkelijke 
probleem terugvertalen. 

A3 Wiskundige vaardigheden De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende 
wiskundige denkactiviteiten − te weten modelleren en algebraïseren, 
ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, 
formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren en bewijzen − 
en kan daarbij ICT functioneel gebruiken. 
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B Statistiek en kansrekening 

B1 Visualisatie en 
interpretatie van data 

De kandidaat kan data verwerken in een geschikte tabel of grafiek, 
daarbij centrum- en spreidingsmaten hanteren, de statistische relatie 
tussen twee variabelen uitdrukken in een maat en deze gebruiken bij een 
voorspelling. 

B2 Combinatoriek De kandidaat kan permutaties en combinaties herkennen en toepassen 
op combinatorische problemen en de bijbehorende formules 
interpreteren en verklaren. 

B3 Kansbegrip De kandidaat kan een toevalsproces de kans op een bepaalde uitkomst 
of gebeurtenis bepalen aan de hand van een diagram, combinatoriek, 
kansregels en simulatie. 

B4 Kansverdelingen De kandidaat kan aangeven in welke situatie een toevalsvariabele 
binomiaal of normaal verdeeld is en kan met behulp van die verdeling 
kansen, verwachtingswaarden en standaardafwijkingen berekenen. 

B5 Toepassingen van 
statistische 
verwerkingsmethoden 

De kandidaat kan in een gegeven probleemsituatie statistische 
conclusies trekken, bijvoorbeeld door middel van hypothesetoetsing of 
correlatie- en regressierekening, en kan daarbij statistische software 
adequaat gebruiken. 

B6 Profielspecifieke 
verdieping 

De kandidaat kan met behulp van probleemsituaties uit andere 
bètavakken verdieping geven aan dit domein. 

C Ruimtemeetkunde 

C1 Oppervlakte en inhoud De kandidaat kan de oppervlakte van vlakke en ruimtelijke figuren 
berekenen, van ruimtelijke figuren de inhoud berekenen en schatten en 
het effect van schaalvergroting op zowel inhoud als oppervlakte 
beargumenteren. 

C2 Fragmenttekeningen van 
ruimtelijke objecten 

De kandidaat kan van een ruimtelijk object aanzichten, uitslagen en 
vlakke doorsneden construeren, tekenen, interpreteren, er 
berekeningen aan uitvoeren en uit een serie parallelle doorsneden 
conclusies trekken over vorm en inhoud van zo’n object. 

C3 Onderlinge ligging van 
punten, lijnen, vlakken in 
concrete situaties 

De kandidaat kan de onderlinge ligging van punten, lijnen en vlakken 
bepalen en kan daarbij de begrippen kruisen, snijden, evenwijdig en 
samenvallen hanteren. 

C4 Coördinaten en vectoren De kandidaat kan eenvoudige berekeningen uitvoeren met coördinaten 
en vectoren in de twee- en driedimensionale ruimte en kan, ook in een 
profielspecifieke context, gebruikmaken van het inwendige product. 

D Wiskunde in technologie De kandidaat heeft kennis van een profielspecifiek onderwerp dat 
aansluit bij de wijze waarop wiskunde wordt gebruikt in het hoger 
onderwijs. 

E Keuzeonderwerpen  
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Onderdeel 3: 
 
 

Uitslagregeling  
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Uitslagregeling havo 5 
 
Het PTE leidt tot de examinering per vak op het juiste niveau. Het afsluitende examen is het 
zogenaamde Staatsexamen. De examinering wordt extern georganiseerd en door externen 
geëxamineerd.  De (reguliere) afname vindt wel plaats op de bovenbouwlocatie van het Axia 
College. Meer informatie over staatsexamens vindt u op de site van DUO:  
https://duo.nl/particulier/staatsexamens/index.jsp. 
 
Voor het behalen van het diploma (vmbo-tl, havo of vwo) geldt dat de leerling (de 
diplomakandidaat) moet voldoen aan de landelijke vastgestelde eisen omtrent het 
staatsexamen. Deze eisen zijn vastgelegd in het examenreglement van de Staatsexamens:  
https://duo.nl/images/examenreglement-staatsexamens-voortgezet-onderwijs-2020.pdf 
 

1. De kandidaat die staatsexamen havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 
a. het rekenkundig gemiddelde van de door hem bij het centraal examen behaalde cijfers 
ten minste 5,5 is 
en 
b. hij 

1. voor alle vakken het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, of 
2. voor één van de vakken het eindcijfer 5 en voor de overige vakken het eindcijfer 6 of 
hoger heeft behaald, of 
3. voor één van de vakken het eindcijfer 4 en voor de overige vakken het eindcijfer 6 of 
hoger heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, of 
4. voor twee van de vakken het eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de 
vakken het eindcijfer 4 en voor één van de vakken het eindcijfer 5 heeft behaald, en voor 
de overige vakken het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, en het gemiddelde van de 
eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt 

en 
c. hij voor de vakken Nederlandse taal (en literatuur), Engelse taal (en literatuur) en 
Wiskunde A dan wel Wiskunde B ten hoogste één maal het eindcijfer 5 en verder 
eindcijfer(s) 6 of hoger heeft behaald 
en 
d. hij voor geen van de onderdelen genoemd in het tweede lid een eindcijfer lager dan 4 
heeft behaald. 

2. Bij de uitslagbepaling voor havo en vwo wordt het gemiddelde van de eindcijfers van 
tenminste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, genaamd het 
combinatiecijfer, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: 

a. maatschappijleer en het profielwerkstuk. 
3. Het College bepaalt het combinatiecijfer als het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers 
van de samenstellende delen. Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal 
is, wordt deze uitkomst indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar 
beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 
 
  

https://duo.nl/particulier/staatsexamens/index.jsp
https://duo.nl/images/examenreglement-staatsexamens-voortgezet-onderwijs-2020.pdf
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Bindend studieadvies (BSA) 
Indien een leerling niet voldoet aan de uitslagregeling formuleert de school op grond van het 
hier bovengenoemde een (bindend) studieadvies (welk kan bestaan uit doubleren, een andere 
onderwijssetting of een ander danwel aangepast onderwijstraject). 
Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de situationele context van de  
leerling, zoals die geborgd is in het E-OPP. 
 


