
Algemene regels pta havo 5 2020-2021  
  

  

HERKANSINGEN  

  

Schoolexamentoetsen die niet in het examenjaar worden afgenomen hebben geen 

herkansingsmogelijkheden. De toetsweek aan het eind van de voorexamenklas wordt 

beschouwd als behorende bij het examenjaar.  

  

Bovenstaande betekent dat Schoolexamentoetsen die niet in het examenjaar (examenjaar is 

inclusief de toetsweek aan het eind van de voorexamenklas) worden afgenomen geen 

herkansingsmogelijkheden hebben.   

 

• Indien een leerling  een schoolexamentoets kan herkansen, telt het hoogste van beide 

behaalde cijfers.   

  

• Indien een leerling een schoolexamentoets mist, moet deze leerling gebruik maken van 

een herkansingsmogelijkheid om alsnog het werk te kunnen maken. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen (kort durende ziekte en dergelijke vallen hier niet onder) kan hier 

een uitzondering op worden gemaakt. Uitgezonderd zijn:   

 begrafenis van een familielid in de eerste of tweede graad;  

 ziekte wanneer een doktersverklaring  (of een verklaring van de arts dat 

er geen verklaring wordt afgegeven, of een bewijs van het afgelegde 

bezoek aan de arts) wordt overlegd.   

In beide gevallen kan een toets worden ingehaald zonder dat dit ten koste gaat van een 

herkansing.   

Over bovenstaande wordt beslist door de examencommissie.  

  

• Niet benutte herkansingsmogelijkheden kunnen niet worden meegenomen naar een 

volgende periode of een volgend schooljaar.  

  

• Toetsen uit het voorexamenjaar : De herkansingen van schoolexamentoetsen uit de 

derde toetsperiode vinden plaats  aan het begin van het daaropvolgend schooljaar. Je hebt 

in heel je examenjaar in totaal dus drie herkansingsmogelijkheden.  

  

• De leerlingen in de examenklassen (havo 5 en vwo 6) hebben recht op 1 herkansing per 

toetsperiode (met een maximum van 3 herkansingen inclusief de laatste toetsperiode van 

het voorexamenjaar).  

Extra aandacht verdienen de herkansingen voor de luistertoetsen (Engels, Frans Duits en 

Spaans). De luistertoetsen worden afgenomen in de tweede toetsperiode (eind januari), 

maar de landelijk vastgestelde normen worden pas in het derde trimester bekendgemaakt. 

Om die reden kunnen de cijfers pas in het derde trimester definitief worden vastgelegd. 

De eventuele herkansingen van de luistertoetsen kunnen om bovenstaande redenen pas in 

de derde toetsperiode worden afgenomen, ze tellen ook mee voor de vaststelling van het 

aantal herkansingen van de derde periode.   

  



• De data van de herkansingen alsmede de uiterste inschrijfdata zijn opgenomen in de 

jaarplanning  en lijst met belangrijke data. Inschrijven voor een herkansing kan via 

magister. 

• Praktische opdrachten alsmede het profielwerkstuk komen niet in aanmerking voor een  

herkansing. Dit geldt (dus) ook voor de praktische toetsing van de vakken 

handvaardigheid, CKV, scheikunde, natuurkunde, biologie, O&O en BSM.  

  

• Je kunt een of meer herkansingsmogelijkheden verliezen wanneer je handelingsdelen 

(met een studielast gelijk aan of groter dan 5 uur) of het profielwerkstuk te laat inlevert.  

  

AFRONDING CIJFERS EXAMENDOSSIER  

Alle werken worden beoordeeld met een cijfer, afgerond op één decimaal achter de komma.   

Vervolgens worden de toetsen gemiddeld (wederom op één decimaal achter de komma): 

ditzelfde gebeurt bij de praktische opdrachten. Via weging (de toetsen en praktische 

opdrachten staan in een in het Programma van Toetsing en Afsluiting vastgelegde verhouding 

tot elkaar) ontstaat de door het ministerie van OCW voorgeschreven methode.  

  

TE LAAT INLEVEREN HANDELINGSDELEN  

Een leerling die het eindproduct van een handelingsdeel, moet het betreffende werk op school 

en in eigen tijd afmaken. Het is aan de voorzitter van de examencommissie ter beoordeling of 

er aanleiding is voor een extra opdracht, een aanvullende opdracht of dat er anderszins 

aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Artikel 1.5.2. van het examenreglement 

kan toegepast worden.  

  

Met betrekking tot de beroepsmogelijkheden die examenkandidaten hebben tegen het advies 

van de examencommissie wordt verwezen naar artikel 1.5.6 van het examenreglement.  

  

  

REGELING GEZAKTE LEERLINGEN  

Een leerling die zakt, heeft de mogelijkheid om het jaar over te doen op het Dongemond 

College.  

De leerling moet alle schoolexamentoetsen van het laatste schooljaar opnieuw maken. De 

praktische opdrachten en het profielwerkstuk mogen opnieuw gemaakt worden.  

• Om de leerlingen tegemoet te komen, mogen wel alle cijfers van de 

schoolexamentoetsen, de praktische opdrachten en het profielwerkstuk blijven staan. Het 

hoogste van beide cijfers is het definitieve eindcijfer van die toets/ praktische 

opdracht/profielwerkstuk.  

• De gezakte leerlingen hebben 1 extra herkansingsmogelijkheid, zij mogen 1 toets uit de 

laatste periode van het voorexamenjaar herkansen, zij behouden naast deze mogelijkheid 

hun 3 herkansingsmogelijkheden.   

  

  

    

UITSLAGREGELING  

  

De kandidaat is geslaagd indien:  

  



Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten 

minste 5,5 is (er wordt hier gewerkt met niet afgeronde cijfers 7,2 etc.) . De rekentoets 

telt niet mee voor deze regel. Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.  

  

Er maximaal (afgerond) één vijf voor de eindcijfers (= gemiddelde SE en CE) van de 

vakken Nederlands, Engels ,wiskunde op de cijferlijst staat.   

  

De  uitslagregeling (zak-slaagregeling): er wordt gewerkt met “hele” cijfers (7, 6, 4, en 

bijvoorbeeld niet met 7.2, 6.4 en 3.6).  

• Bij alle cijfers 6 of hoger of bij één 5 is de leerling geslaagd.  

Als er   

•      twee vijven  of   

•      een vier  of   

•      een vijf en een vier  worden behaald, dient gecompenseerd te worden: het 

gemiddelde moet dan minimaal 6.0 zijn.  

   

Het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld als “ voldoende ”of  “ goed ”  

  

Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfers 8,0 of hoger is. 

Alleen het hoogste cijfer uit het vrije deel telt mee voor deze berekening. Bovendien 

mag geen van de cijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn, lager zijn dan 6. 

Wanneer je cum laude geslaagd bent, komt dat op je diploma te staan.  

 

Leerlingen zonder het vak wiskunde moeten de examendossiertoetsen van rekenen 

hebben gemaakt, Het eindcijfer van dit schoolexamen wordt vermeld op een bijlage 

bij de cijferlijst van het diploma en telt niet mee in de zak-/slaagregeling 

 
 Er wordt geen verschil gemaakt tussen cijfers voor vakken uit het profieldeel en cijfers 

voor andere vakken.  
 Bij de vaststelling van het eindcijfer SE wordt ‘afgerond’ volgens de door het 

ministerie van OCW voorgeschreven methode: bijvoorbeeld 5,45 wordt als eindcijfer 
se 5,5. 

 Bij de vakken die geen centraal examen kennen wordt het eindcijfer SE in twee 
stappen afgerond tot een heel cijfer. Anders gezegd: de bovengenoemde 5,45 wordt 
afgerond tot 5,5 en wordt vervolgens een 6 op de eindlijst. 

 Eén van de meewegende cijfers is het combinatiecijfer, dat een gemiddelde is van de    

cijfers voor de vakken maatschappijleer, ckv en het profielwerkstuk. 

 

 Het combinatiecijfer heeft alleen betrekking op de slaag-zakregeling. Alle cijfers worden 

bij het diploma apart op de cijferlijst vermeld. Er mag geen eindcijfer per vak lager dan 4 

(afgerond) worden behaald. Anders gezegd: een leerling met een –al dan niet van het 

combinatiecijfer deel uitmakend- eindcijfer lager dan 4 is gezakt.  Volgens de 

voorgestelde regelgeving krijgen alle cijfers hetzelfde gewicht. Eindcijfers (per vak) zijn 

gehele getallen, dus zonder decimaal. Een voorbeeld: maatschappijleer 5,3 eindcijfer 5, 

profielwerkstuk 6,5 eindcijfer 7, CKV 6,6 eindcijfer 7, combinatiecijfer (5+7+7): 3 = 6,3 

= 6.   

 



 

Wat betreft de cijfers van het CE 

 Voor alle leerwegen geldt dat het eindcijfer van het examen in gelijke mate wordt 
bepaald door het eindcijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal examen. 
[(1 x se + 1 x ce): 2].  

 Indien het volgens voorgaande artikel berekende eindcijfer niet een geheel getal is, dan 
wordt het, indien het eerste cijfer achter de komma minder dan 5 is, naar beneden 
afgerond, en indien dit 5 of meer is, naar boven afgerond 

  

  

    



HAVO 5        2020 – 2021 PTA  VAK:  aardrijkskunde   

  
klas  periode  Toets-

nummer  
Domein/eindtermen  Omschrijving 

van de toets 
(voor in 
Magister)  

Toetsvorm (mondeling, 
schriftelijk, praktijk)  

Weging  
  

herkans-  
baar  

Toetsduur (in 
min.)  

Terugvaloptie herbeoordeling mogelijk?  

 4 2019- 
2020  
 
1 

 411 
 

Domein Vaardig- 
heden A1-A2 / 
Leefomgeving E2 

Onderzoek 
in de eigen 
omgeving 

Praktische opdracht  1 Nee  n.v.t. n.v.t. 

 4 2019-
2020  
 
2 

 421 Domein Wereld B 1 
– B2 – B3 /  
Aarde C1 – C2 – 
C3  

Arm & Rijk/ 
(Over)Leven 
in Europa/ 
Systeem 
Aarde 

Schriftelijk 1 Ja  100 min  n.v.t. 

 5  2  521  Domein D 1 en D2 
Ontwikkelingsland 

Brazilië (incl 
croquis) 

Schriftelijk  1 Ja  100 min  n.v.t. 

 5  3  531 Domein E 1 - E2 
Leefomgeving 
Domein C1 – C2 – 
C3 Aarde 

Wonen in 
Nederland / 
Systeem 
Aarde 

Schriftelijk  1 Ja  100 min  n.v.t. 

 

NB 

 Het schoolexamencijfer wordt voor 80 % bepaald door het gemiddelde van de drie schriftelijke schoolexamens en voor de overige 20 

% door de praktische opdracht.  

 

Dus: po
sesese

SE 


 2,0)
3

(8,0 321  

Het uiteindelijke cijfer voor aardrijkskunde is ’t gemiddelde van dit cijfer (SE) en het centrale (landelijke) examencijfer (CSE). 

 



 Op het Centraal Examen ( in mei 2021 ) worden de domeinen Wereld (Arm en rijk), Aarde (Systeem Aarde), Gebieden 

(Brazilië) en Leefomgeving (Wonen in Nederland) getoetst. 

 

 

Literatuur die in HAVO 5 wordt gebruikt: 

 

- Wereld: Arm en rijk 

- Aarde: Systeem Aarde 

- Gebieden: Brazilië 

- Leefomgeving: Wonen in Nederland 

- De Grote Bosatlas, 55e druk voor schoolexamens 

 
 



havo  5    2020 – 2021    PTA  VAK:  bedrijfseconomie 

 

klas Kolom 

nr. in 

magister  

periode domein Omschrijving van de toets toetsvorm weging herkans- 

baar 

toetsduur 

 

terugvaloptie: 

herbeoordeling 

mogelijk 

5 511 1e per SE A 

B 

C 

D 

F 

G 

Schoolexamen bestaat onder 

andere uit de volgende lesbrieven: 

 

Financiële zelfredzaamheid 

Bedrijf Starten 

Financiering & Verslaggeving 

Personeelsbeleid & Interne 

Organisatie  

  

schriftelijk 22,5% ja 100 minuten 

 

nee 

5 521 2e per. SE A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Schoolexamen bestaat onder 

andere uit de volgende lesbrieven: 

 

Financiering & Verslaggeving 

Personeelsbeleid & Interne 

Organisatie  

Marktverovering 

Het resultaat  

Investeren 

 

schriftelijk 22,5% ja 100 min. 

 

nee 

5 531 3e per. SE A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Schoolexamen bevat de CE stof, 

bestaat onder andere uit de 

volgende lesbrieven: 

Financiële zelfredzaamheid 

Bedrijf Starten 

Financiering & Verslaggeving 

Personeelsbeleid & Interne 

Organisatie  

Marktverovering 

Het resultaat 

Investeren 

Onderneem het zelf 

 

schriftelijk 22,5% ja 100 min. 

 

nee 

          



 

Het schoolexamencijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de vier se’s uit havo 4 en havo 5 samen, alsmede de praktische opdracht uit havo 4. 

Het uiteindelijke cijfer voor bedrijfseconomie is het gemiddelde van dit cijfer en het centrale (landelijke) examencijfer  



Havo 5  2020 – 2021 PTA  VAK:  Biologie  

 

 

k

l

a

s 

perio

de 

Toets-

nummer 

Domein/eindtermen Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging  

 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

herbeoordeling mogelijk? 

5 

 

1 511 A t/m E Schoolexamen 2 

Toets over hoofdstuk 

1/2 uit Havo 4 en 

hoofdstuk 2/3 uit Havo 

5 

Schriftelijk  1 ja 100 minuten nee 

5 2 521 A t/m E Schoolexamen 3 

Toets over hoofdstuk 

3/4/7 uit Havo 4 en 

hoofdstuk 4/5 uit Havo 

5 

Schriftelijk  1 ja 100 minuten nee 

5 3 531 A t/m E Schoolexamen 4 

Toets over hoofdstuk 

5/6 uit Havo 4 en 

hoofdstuk 1/6 uit Havo 

5 

 

Schriftelijk  1 ja 100 minuten nee 

          

k

l

perio

de 

Toets-

nummer 

Domein/eindtermen 

HANDELINGSDELEN 

Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

Weging 

(0)  

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie/opstromen/ 

maatwerk 



a

s 

schriftelijk, 

praktijk) 

  

4 Hele 

jaar 

431 A t/m F Schoolexamen 1 

Het jaar is opgebouwd 

uit meerdere 

deeltoetsen, elk over 

één of meerdere 

hoofdstukken uit 

biologie h4. Voor 

schoolexamen 1 tellen 

alleen toetsen mee uit 

biologie Havo 4 met 

als weging 2 voor de 

toetsen van 50 

minuten en weging 3 

voor de laatste toets 

van 100 minuten. 

SO’s en PO’s tellen 

niet mee voor DT1. 

Alle toetsen/SO’s en 

PO’s tellen wel mee 

voor overgang. 

schriftelijk 1 nee 50 minuten 

100 minuten 

nee 

 3 432 A t/m F Praktische opdracht praktijk 1 nee 50 minuten nee 

 

WEGING VAN DE TOETSEN: het gemiddelde van de schriftelijkexamens bepaalt voor 90% het cijfer voor het schoolexamen biologie, het praktische 

opdracht bepaalt voor 10% het cijfer voor het schoolexamen.  

Het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen (CE) bepalen in gelijke mate het eindcijfer biologie.  



 

Het uiteindelijke cijfer voor het vak (in te vullen) is het gemiddelde van dit cijfer en het centrale (landelijke) examencijfer  



Havo 5    2020 – 2021    PTA  VAK:  BSM 

Klas Toetsnummer Domein Omschrijving van de toets Toetsvorm Weging Herkans- 

baar 

Toetsduur 

in 

minuten 

Moment 

van 

toetsing 

Terugvaloptie: 

herbeoordeling 

mogelijk 

5 513 B en C 5 km loop  Praktijk  3 x Nee  30  1e semester Nee  

5 514 A en C Organisatie activiteit voor 

basisschoolleerlingen  

Praktijk en 

schriftelijk 

6 x Nee  180  1e en 2e 

semester 

Nee  

5 511 C Samenstellen 

trainingsprogramma: presentatie 

Schriftelijk en 

mondeling 

3 x Ja 15 TW 1 Nee  

5 512 B Hordeloop  Praktijk en 

schriftelijk 

3 x Nee  60 1e semester  Nee  

5 808 B Golf Handelingsdeel 

Praktijk  

o/v/g Nee  250  1e en 2e 

semester 

Nee  

5 521 E Toets samenleving en 

bewegingscultuur  

Schriftelijk  3 x Ja 50  TW 2 Nee  

5 522 A, B en C Badminton  Praktijk en 

schriftelijk  

3 x Nee  120 1e en 2e 

semester 

Nee  

5 532 B  Hoogspringen  Praktijk  3 x Nee  120 2e semester Nee  

5 523 A en C Lessenreeks aan andere klas + 

evaluatie  

Praktijk en 

schriftelijk  

3 x Nee  100 2e semester Nee  

5 806 E Bezoek topwedstrijd + evaluatie  Handelingsdeel 

Schriftelijk 

o/v/g Nee  150  1e of 2e 

semester 

Nee  

5 531 B en C Trapezezwaaien  Praktijk en 

schriftelijk  

3 x Nee  120 1e en 2e 

semester 

Nee  



5 533 E Toets de wereld van sport en 

bewegen 

Schriftelijk  2 x Ja  50 TW 3 Nee  

5 807  E Opdracht toekomstoriëntatie  handelingsdeel 

Schriftelijk  

o/v/g Nee  100 2e semester Nee  

 

Alle onderdelen van het vak BSM tellen mee voor het ED, voor de weging: onder weging staat hoe vaak een toets meetelt. 

 

  



havo  5    2020 – 2021    PTA  VAK:  CKV culturele kunstzinnige vorming 

 

klas Kolom 

nr. in 

magister  

periode domein Omschrijving van de toets ** toetsvorm Weging 

 

herkans- 

baar 

toetsduur 

 

terugvaloptie: 

herbeoordeling 

mogelijk 

5 501  B CA 4 (uitgebreid verslag) Bezoek en praktische 

verwerking  

 

3  nee nvt Nee  

5 502  B Lesopdracht discipline film 

 

Praktische opdracht 2  nee nvt nee 

5 503  D Portfolio   Cultuurdossier met 

balansverslag en 

evaluatie 

4  nee nvt nee 

 

Het uiteindelijke cijfer voor CKV is het gemiddelde van alle bovenstaande onderdelen. CKV wordt afgesloten in havo 5 met een schoolexamen. Je sluit het vak CKV 

met een cijfer af. Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer. (Profielwerkstuk, maatschappijleer en CKV) Het cijfer wordt vermeld op je eindexamenlijst in havo 5. 

 

** Wanneer de opdracht niet voldoet aan de inlevereisen en niet binnen de afgesproken inlevertermijn wordt ingeleverd, is de docent gerechtigd om een 1,1 in te 

voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CKV en doubleren  schooljaar 2020 – 2021 

Afspraken als een leerling doubleert in havo 5 

· Leerlingen die het vak met een voldoende hebben afgesloten, krijgen vrijstelling. Ze mogen hun cijfer van havo 5 verbeteren en nemen hiervoor contact op met 

de docent. Als ze een cijfer willen verbeteren, moeten ze de bijbehorende lessen volgen. 

· Leerlingen die het vak met een onvoldoende hebben afgesloten, hoeven alleen de onderdelen waarvoor ze een onvoldoende in havo 5 hebben gescoord, 

opnieuw te maken. Ze nemen hiervoor contact op met de docent. De docent stelt hun in de gelegenheid de opdrachten van vorig schooljaar te verbeteren. Ze 

moeten de bijbehorende lessen volgen. 

· Leerlingen die het vak met een onvoldoende hebben afgesloten door toetsen uit havo 4, moeten opdrachten uit havo 5 verbeteren waardoor de onvoldoende 

een voldoende kan worden. De leerling moet de bijbehorende lessen volgen. De leerling neemt hiervoor contact op met de docent. 

CKV en overstappen  2020 – 2021 

A4     H5   Alle cijfers van lesopdrachten, CZP en culturele activiteiten blijven staan. De leerling moet de onderzoeksopdracht vóór of tijdens de zomervakantie 

                    inhalen. De cijfers worden her berekent op havo niveau. 

A5     H5  De leerling heeft CKV afgerond in vwo 5 als schoolexamen.  Het niet afgeronde eindcijfer blijft staan voor schooljaar 2020 -2021.  

                    De leerling hoeft geen lessen CKV meer te volgen. De cijfers worden her berekent op havo niveau. 

 



PTA HAVO Cohort 2019 – 2020 Duitse taal- en letterkunde 

 

kla

s 

perio

de 

Toet

s-

num

mer 

Domein/eindtermen Omschrijving van de toets Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging  

 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

herbeoordeling 

mogelijk? 

H4 - - - - - - - - - 

H5 SE1 512 E: Literatuur 

Literatuurboekje 1: toets met 

gevarieerde selectie van opgaven 
Schriftelijk 1 

                         

Ja, in 

combinatie met 

idioom SE1 

                        

40 

                                                        

Nvt 

H5 SE1 511 D: Schrijfvaardigheid 

Idioomtoets 1: 
Kapitel 1 t/m 10 HCE-

examenidioom Duits 
Schriftelijk 0,6 

                         

Ja, in combinatie 

met literatuur 

SE1 

                          

40 

                                                   

Nvt 

H5 SE2 522 D: Schrijfvaardigheid 

Schrijfvaardigheid: formele en/of 

informele briefopdracht Schriftelijk 4,8 

                         

Ja 

                          

100 

                                                         

Nvt 

H5 SE2 523 E: Literatuur 

Literatuurboekje 2: toets met 

gevarieerde selectie van opgaven Schriftelijk 1 

                         

Ja 

                       

40 

                                                 

Nvt 

H5 SE2 524 B: Kijk- en luistervaardigheid 

Kijk- en luistervaardigheid: toets 

bestaande uit een gevarieerde 

selectie van vragen 

Schriftelijk 6 

                         

Ja 

                         

60 

                                                 

Nvt 

H5 SE3 532 E: Literatuur 

Literatuurboekje 3: toets met 

gevarieerde selectie van opgaven Schriftelijk 1 

                         

Ja, in combinatie 

met idioom SE3 

                      

40                          

                                                       

Nvt 



H5 SE3 521 D: Schrijfvaardigheid 

Idioomtoets 2: 
Kapitel 11 t/m 20 HCE-
examenidioom Duits Schriftelijk 0,6 

                         

Ja, in combinatie 

met literatuur 

SE3 

                          

40 

                                    

Nvt 

H5 SE3 531 C: Gespreksvaardigheid 

Gespreksvaardigheid:  
Gesprek met selectie van opgaven Mondeling 6 

                         

Ja 

                         

15 

                              

Nvt 

 

Het uiteindelijke cijfer voor het vak Duitse taal- en letterkunde is het gemiddelde van dit cijfer en het centrale (landelijke) examencijfer  



HAVO 5        2020 – 2022 PTA  VAK:  economie 

 

k

l

a

s 

perio

de 

Toets

-

num

mer 

Domein/eindtermen Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging 

(100 %) 

 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

herbeoordeling mogelijk? 

5 1 511 A; B; C; D; E; F; G; H; I Blokken Crisis, Jong en 

Oud , Vervoer 

schriftelijk 26,67% ja 100 nee 

5 2 521 A; D; E; F; H; I  Vervoer, Verdienen en 

Uitgeven, Europa 

schriftelijk 26,67% ja 100 nee 

5 3 531 A; B; C; D; E; F; G; H; I Crisis, Jong en Oud, 

Vervoer, Verdienen en 

Uitgeven, Europa, Markt 

en Overheid. 

schriftelijk 26,67% ja 180 nee 

5 2 522 A; E; F; H; I;   Praktische 

opdracht 

20% nee  ja 

Het uiteindelijke cijfer voor het vak (economie ) is het gemiddelde van dit cijfer en het centrale (landelijke) examencijfer  



Havo 5    cohort 2019 – 2021     PTA  VAK:  Engels  

 

k

l

a

s 

perio

de 

Magist

er 

kolom-

numm

er 

Domein/eindtermen Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging 

(100%) 

 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

5 SE 

per. 1 

511 E Literatuur literatuur: 

behandelde stof uit de 

readers Short Stories 

Havo 4 en 5 

schriftelijk 1x ja, (na SE 

per. 1 in 

klas 5) 

50 minuten ja, leerling heeft voor wat dit 

onderdeel betreft voldaan aan 

het vmbo programma 

5 SE 

per 2 

521 D schrijfvaardigheid schrijfvaardigheid: brief  

stof: lesbrieven + reader 

schrijfvh H5 

schriftelijk 2x Ja, (na SE 

per. 2) 

100 minuten ja 

5 SE 

per 2 

522 B luistervaardigheid luistervaardigheid:  

wordt o.a. voorbereid met 

oude cito luistertoetsen 

schriftelijk 2x Ja, (na SE 

per. 2 of 3) 

max. 50 min. ja 

5 SE 

per. 3 

531 C gespreksvaardigheid spreekvaardigheid:  

aan de hand v.d. reader 

met opdr. spreekvh. H5 

mondeling 2x Ja, (na SE 

per. 3) 

15 minuten ja 

k

l

a

s 

perio

de 

Toets-

numm

er 

Domein/eindtermen 

HANDELINGSDELEN 

Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging   

O/V/G 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

5 Seme

ster 1 

seme

ster 2 

510   

 

520 

E1  Literatuur  

De kandidaat kan beargumenteerd 

verslag uitbrengen van zijn 

leeservaringen. 

bookreport 3 over een 

roman  

 

bookreport 4 over een 

roman 

kring)gesprek 

met (andere 

leerlingen en) 

docent of 

schriftelijke 

verwerkingsop

0 (NB)1 Ja, moet 

uiteindelijk 

met een 

voldoende 

worden af-

gesloten 

Max.50 min, ja, leerling heeft voor wat dit 

onderdeel betreft voldaan aan 

het vmbo programma 

                                                           
1 NB= niet berekenen 



(samen minimaal 350 pp) dracht tijdens 

een lesuur. 

          

 

Het schoolexamencijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de vier se’s.  

Dus  SE = (se1.1 ) + (se2.2) + (se3.2) + (se4.2) : 7 

Het uiteindelijke cijfer voor Engels is het gemiddelde van dit cijfer en het centrale (landelijke) examencijfer 



PTA HAVO 5 Cohort 2020 – 2021 Franse taal 

 

kla

s 

perio

de 

Toet

s-

num

mer 

Domein/eindtermen Omschrijving van de toets Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging 

(100 %) 

 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

herbeoordeling 

mogelijk? 

H4 3 431 E: Literatuur 
Literatuurboekje 1: toets met 

gevarieerde selectie van opgaven 
Schriftelijk 1 ja 40 Nvt 

H5 SE1 512 E: Literatuur 

Literatuurboekje 2: toets met 

gevarieerde selectie van opgaven Schriftelijk 1 

                         

Ja, in combinatie 

met idioom SE1 

                        

40 

                                                        

Nvt 

H5 SE1 511 C: Gespreksvaardigheid 

Mondeling Lille 
Mondeling/ 

schriftelijk 
3 

                         

Nee 

                                                                              

Ja 

H5 SE1 513 D: Schrijfvaardigheid 

Vocabulaire toets 1: Chapitre 1 t/m 

10 HCE- examenidioom Frans 
Schriftelijk 0.6 

                         

Ja, in combinatie 

met literatuur SE 

1 

                          

40 

                                                         

Nvt 

H5 SE2 522 E: Literatuur 

Literatuurboekje 3: toets met 

gevarieerde selectie van opgaven Schriftelijk 1 

                          

Ja 

                       

40 

                                                 

Nvt 

H5 SE2 521 B: Kijk- en luistervaardigheid 

Kijk- en luistervaardigheid: toets 

bestaande uit een gevarieerde 

selectie van vragen 

Schriftelijk 6 

                         

Ja 

                         

60 

                                                 

Nvt 

H5 SE2 523 C: Gespreksvaardigheid 

Gespreksvaardigheid: Gesprek 

met selectie van opgaven Mondeling 3 

                          

Ja 

                      

15                        

                                                       

Nvt 



H5 SE3 532 D: Schrijfvaardigheid 

Vocabulairetoets 2: 
Chapitre 11 t/m 20 HCE-
examenidioom Frans Schriftelijk 0.6 

                         

Ja, in combinatie 

met 

schrijfvaardigheid 

                          

40 

                                    

Nvt 

H5 SE3 531 D: Schrijfvaardigheid 

Schrijfvaardigheid:  
Formele en/of informele 
briefopdracht 

Schriftelijk 4.8 

                          

Ja 

                         

100 

                              

Nvt 

 

Toetsweek 1: boektoets 2 + vocabulaire hfst 1 t/m 10 

                      Mondeling in Lille 

Toetsweek 2: kijk/luistervaardigheid 

                      Mondeling 

                      Boektoets 3 

Toetsweek 3: Brief + vocabulaire hfst 11 t/m 20 

 

 

N.B. 

De deeltoetsen examenvocabulaire omvatten de volgende hoofdstukken: 

Deeltoets 1: examenvoca hfst 1 t/m 10 

Deeltoets 2: examenvoca hfst  11 t/m 10 

 

De deeltoetsen literatuur: 

Deeltoets 1 : klas 4  



Deeltoets 2: klas 5 

Deeltoets 3: klas 5 

 

 

 

 

WEGING VAN DE TOETSEN:  SCHOOLEXAMEN:           Luistervaardigheid 6x 

Gespreksvaardigheid Lille              3x 

Mondeling in de klas                       3x            

Schrijfvaardigheid brief                   4,8x 

Deeltoets 1 vocabulaire                  0,6 x 

Deeltoets 2 vocabulaire                  0,6 x 

Literatuur boektoets 1  klas 4         1x 

Literatuur boektoets 2                     1x 

Literatuur boektoets 3                     1x 

 

                                                                                                             

            

  

CSE: -Leesvaardigheid   



  

    

GEMIDDELDE VAN SCHOOLEXAMEN EN CSE VORMT HET EINDCIJFER 

 

 

 

Opmerkingen: 

 Bij een eventuele overstap van Atheneum-5 naar Havo-5 kunnen de 2 behaalde cijfers voor de 2 deeltoetsen literatuur meegenomen worden naar 
Havo-5. Dit houdt in, dat betreffende leerling in Havo-5 nog slechts één deeltoets literatuur hoeft te maken.  

 Behaalde cijfers voor deeltoetsen literatuur in Atheneum-5 blijven in Havo-5 onveranderd, daar de beoordelingscriteria m.b.t. literatuurtoetsen in 
Havo-5 identiek zijn. 

 De mogelijkheid bestaat echter, om beide deeltoetsen in Havo-5 opnieuw te maken, waarbij het hoogste cijfer geldt.  
 

 

Het uiteindelijke cijfer voor het vak Franse taal is het gemiddelde van dit cijfer en het centrale (landelijke) examencijfer  



PTA havo 5        cohort 2019 – 2021 PTA  VAK:  Geschiedenis 

 

k

l

a

s 

perio

de 

Toets

-

num

mer 

Domein/eindtermen Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging 

(100 %) 

 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

herbeoordeling mogelijk? 

H

a

v

o 

4 

1 411 ABC ED toets Tijdvak  1 
en 2 
 
                 

schriftelijk 2.5% NEE 50 min Ja (zie volgende blz.) 

H

a

v

o

4 

1 412 ABC Thema 

middeleeuwen 

Praktische 

opdracht 

2.5% NEE  Ja (zie volgende blz.) 

H

a

v

o 

4 

1 421 ABC ED toets Tijdvak 5 

en 6 

schriftelijk 10% NEE 50 min Ja (zie volgende blz.) 

H

a

v

o 

4 

2 431 CD ED toets Rechtsstaat 
en Democratie 
 

schriftelijk 5% NEE 50 min Ja (zie volgende blz.) 

2 432 ABC ED toets Tijdvak 7 
en 8 plus Thema 
politieke stromingen 
                 

 10% JA 50 min Ja (zie volgende blz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



k

l

a

s 

perio

de 

Toets

-

num

mer 

Domein/eindtermen 

HANDELINGSDELEN 

Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging 

(0)  

O/V/G 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie/opstromen/ 

maatwerk 

 

H

a

v

o

5 

1 511 A B ED Tijdvak 9 en 10 schriftelijk 20% JA 100 Ja,  herbeoordeling (zie 

volgende blz.) 

H

a

v

o

5 

2 521 A B Historische contexten: 

Het Britse Rijk: 1650-

1900 

Duitsland in Europa 

1918-1991 

schriftelijk 20% JA 100 Nee (m.u.v. HC Duitsland in 

Europa), zie volgende blz. 

H

a

v

o 

5 

3 531 A B Historische contexten: 

Het Britse Rijk: 1650-

1900 

Duitsland in Europa 

1918-1991 

Het moderne Nederland 

1948-2008 

schriftelijk 30% JA 100 Nee (m.u.v. HC Duitsland in 

Europa), zie volgende blz. 

 

Het uiteindelijke cijfer voor het vak (geschiedenis) is het gemiddelde van dit cijfer en het centrale (landelijke) examencijfer  

 

 

 

 



 

 

Terugvaloptie  

Wat te doen indien een leerling in HAVO 5 het VWO 6 examen wil maken 

Indien een Havo 4 leerling besluit in Havo 5 geschiedenis af te sluiten op VWO- niveau, dan moet deze leerling, naast het reguliere Havo 4 programma, het 

onderstaande uitgevoerd hebben. 

Schoolexamens 
 

 Eind havo 4 maakt de leerling een SE van Tijdvak 1 en 2  op VWO-niveau (duur 100 min:  zelfstudie). 

 Eind havo 4 maakt de leerling een SE van Tijdvak 5 en 6 op VWO-niveau (duur 100 min:  zelfstudie). 

 Eind havo maakt de leerling een SE van Rechtsstaat en democratie + tijdvak 7 en 8 op VWO-niveau (duur 50 minuten: zelfstudie) 

 Begin havo 5 maakt de leerling een SE van Tijdvak 9 en 10 op VWO-niveau  (duur 100 minuten: zelfstudie). 
 

 De leerling maakt de  SE’s van VWO 6 gedurende HAVO 5 (zie PTA, zelfstudie).  

 

Terugvaloptie na het VWO-eindexamen 

Mocht de leerling het VWO-eindexamen niet halen, dan is het onderstaande van toepassing: 

 

Schoolexamens                               Beoordeling:  

Domein A en B: ED-toetsen tijdvak 1 t/m 10 Herbeoordelen  

Domein A en B: Historische contexten 
Duitsland in Europa (1918-1991) 
  
Historische contexten: 
-Het Britse Rijk: 1650-1900 
-Duitsland in Europa 1918-1991 
-Het moderne Nederland 1948-2008 

 

 
Herbeoordelen 
 
 
-Inhalen SE  
-Inhalen SE 
-Inhalen SE 

 



(examenprogramma’s HAVO en VWO 
verschillen inhoudelijk bij 3 van de 4 
historische contexten) 

 
Domein C en D : Thema Middeleeuwen 

herbeoordelen  

 

 



havo 5 2020 – 2021 (schoolperiode)    PTA  VAK:  handvaardigheid   

 

k

l

a

s 

perio

de 

Toets-

numm

er 

In 

magist

er 

Domein/eindtermen Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktische 

opdracht, 

praktijk) 

Weging 

(100%) 

 

herkans- 

baar 

ja/nee 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

5 1 501 A Neoclassicisme t/m jaren 

60 

schriftelijk 18% ja 100 Nee 

5 1 502 A Verslag excursie + 

informatiefase praktijk 

schriftelijk 10% nee n.v.t. Nee 

5 2 

Wk 50 

503 B Presentatie 

praktijkopdracht Examen 

1 

mondeling 18% nee 10 Nee 

5 2 504 A Neoclassicisme - nu schriftelijk 18% ja 100 Nee 

5 3 505 A Neoclassisme – nu + 

extra periode  

Thema: ? 

schriftelijk 18% ja 100 Nee 

5 3 

2 wkn 

na SE 

3  

506 B Presentatie 

praktijkopdracht 

Examenthema ? 

Eindexpositie 

mondeling 18% nee 10 Nee 

Het uiteindelijke cijfer voor het vak handvaardigheid) is het gemiddelde van dit cijfer en het centrale (landelijke) examencijfer  

N.B.: Als je een praktijkles mist, dien je binnen 7 dagen een afspraak te maken (mondeling of per mail) over de datum wanneer je de 

les/examenzitting inhaalt. Neem je niet binnen een week contact op, vervalt de les. 

Elk onderdeel is een schoolexamen. Dat betekent dat als je onderdelen niet op tijd inlevert, zonder doktersverklaring, het je een 

herkansing kost. 



 havo 5     2020 – 2021  PTA  VAK:  LO  

k

l

a

s 

period

e 

Magiste

r-

kolom-

numme

r 

Domein/eindtermen 

HANDELINGSDELEN 

Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging   

O/V/G 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

5 1 510 B Bewegen Sportkeuze blok 1 

Instelling en 

aanwezigheid  

praktijk O/V/G nee   

5 1 511 B Bewegen Sportkeuze blok 2 

Instelling en 

aanwezigheid  

praktijk O/V/G nee   

5 1-2 512 B Bewegen Sportkeuze blok 3 

Instelling en 

aanwezigheid  

praktijk O/V/G nee   

5 2 513 B Bewegen Sportkeuze blok 4 

Instelling en 

aanwezigheid  

praktijk O/V/G nee   

5 2 514 B Bewegen Sportkeuze blok 5 

Instelling en 

aanwezigheid 

praktijk O/V/G nee   

 

Het vak  L.O. valt helemaal onder het handelingsdeel van het examen en dient naar behoren te worden afgesloten. 

 



Havo 5 2020 – 2021    PTA  VAK:  Maatschappijleer 
 

klas Kolom 

nr. in 

magister  

periode domein Omschrijving van de toets toetsvorm weging herkans- 

baar 

toetsduur 

 

terugvaloptie: 

herbeoordeling 

mogelijk 

5 511 1e per. SE C Parlementaire democratie deel 2 Schriftelijk 1 Ja 50 minuten Ja 

5 512 1e per. SE E Verslag en interview thema 

pluriforme samenleving  

Praktische 

opdracht 

3 Nee n.v.t. Ja 

5 531 3e per SE.  D Thema verzorgingsstaat Schriftelijk 3 Ja 50 minuten Ja 

 

Het schoolexamencijfer komt als volgt tot stand: het gemiddelde van alle schoolexamens gemaakt in havo 4 en havo 5.  

 

  



Maatschappijleer doubleurs en overstappers – bijlage PTA 
 
Maatschappijleer afgerond en doubleren 

 Leerlingen die in schooljaar 2017-2018 maatschappijleer hebben afgerond in atheneum 4 en daarna zijn gedoubleerd in atheneum 5 of gezakt zijn in atheneum 
6. Zij hebben maatschappijleer afgerond, dus leerlingen hoeven geen lessen meer te volgen en het cijfer van atheneum 4 (2017-2018) kan worden 
overgenomen. 

 Leerlingen die in schooljaar 2017-2018 maatschappijleer hebben afgerond in havo 4 en daarna zijn gezakt in havo 5. Zij hebben maatschappijleer afgerond, dus 
leerlingen hoeven geen lessen meer te volgen en het cijfer van havo 4 (2017-2018) kan worden overgenomen. 

 Leerlingen die in schooljaar 2017-2018 zijn gedoubleerd in havo 4. Zij hebben het vak niet afgerond, dus volgen het vak opnieuw volgens het reguliere 
programma. 

 Leerlingen die doubleren in havo 4, havo 5 of atheneum 6 vanaf schooljaar 2019-2020. Zij hebben het vak niet afgerond, dus volgen het vak opnieuw volgens 
het reguliere programma. 

o Uitzondering: leerlingen die aan het einde van het maatschappijleerprogramma (dus aan het einde van havo 5 of atheneum 6) het eindcijfer 7 staan, 
maar vervolgens zakken, mogen ervoor kiezen om in het volgende schooljaar het eindcijfer  van het voorgaande jaar over te nemen. In dat geval hoeven 
ze geen lessen meer te volgen. 

  
Overstappers 

 Atheneum 4 naar havo 4 
Leerlingen volgen het reguliere programma van maatschappijleer in havo 4 en havo 5. 

 Atheneum 4 of atheneum 5 naar havo 5. 
Er zijn twee mogelijkheden: 

o De leerlingen halen alle stof van havo 4 in door alle opdrachten en toetsen van havo 4 te maken (zie weging PTA). 
o De leerlingen halen alle stof van havo 4 in door één toets te maken waarin alle stof van havo 4 terugkomt. De weging van deze toets staat gelijk aan de 

totale weging van alle toetsen en opdrachten in havo 4. 
Vervolgens volgen de leerlingen het reguliere programma in havo 5.  

 Vmbo 4 naar havo 4. 
Leerlingen volgen het reguliere programma van maatschappijleer in havo 4 en havo 5. 

 

 



havo  5    2020 – 2021    PTA  VAK:  Natuurkunde 

 

klas Kolom 

nr. in 

magister  

periode domein Omschrijving van de toets toetsvorm weging herkans- 

baar 

toetsduur 

 

terugvaloptie: 

herbeoordeling 

mogelijk 

5 511 1e A,B en C SB.: H3,H4,H5 en H10 

SN Havo 5:  H8  

Katern D Optica 

 

schriftelijk 1 ja 100 min  

5 521 2e A,B,D,G,E 

 

SB.: H1,H2,H6,H7,H8 

SN Havo 5: H9 ,10 en 11 

 

schriftelijk 1 ja 100 min  

5 531 3e  alle examenstof voor  

CE 2021    

schriftelijk 1 ja 150 min 

 

 

 

SB staat voor Samengevat bundel Havo 5  

SN staat voor Systematische Natuurkunde basisboek Havo 5 

 

Berekening eindcijfer: 

 

Het schoolexamencijfer wordt voor 80% bepaald door het gemiddelde van de drie se’s (afgenomen in HAVO – 5) en voor de overige 20% door de po’s :   



Dus: 

𝑺𝑬𝒄𝒊𝒋𝒇𝒆𝒓 = 𝟎, 𝟖 ∙
𝒔𝒆𝟏+ 𝒔𝒆𝟐+ 𝒔𝒆𝟑

𝟑
+ 𝟎, 𝟐 ∙ 𝑷𝑶𝒄𝒋𝒇𝒆𝒓  met: 

 

𝑷𝑶𝒄𝒊𝒋𝒇𝒆𝒓 =  
𝒑𝒐𝟏 +  𝒑𝒐𝟐

𝟐
 

Conform het PTA van H4 2019  2020 is er een po3. Deze is vanwege Corona komen te vervallen. 

Het uiteindelijke cijfer voor natuurkunde is het gemiddelde van het 𝑆𝐸 −cijfer en het cijfer voor het centrale (landelijke) eindexamen. 

 

 

 

 

 



HAVO 5         2020 – 2021   
PTA  VAK:  NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE 
 

klas periode toets domein omschrijving toetsvorm weging herkans- 
baar 

toetsduur instromen/ 
maatwerk 

5 1 en 2  literatuur De kandidaat heeft een 
door de examinator 
goedgekeurde literatuurlijst 
met gelezen boeken en een 
leesdossier samengesteld 
ter voorbereiding op het 
schoolexamen literatuur. 
In het leesdossier heeft de 
kandidaat de motivering van 
zijn boekenkeuze, 
gedocumenteerd. Ook heeft 
hij beschreven welk type 
lezer hij is en hoe hij/zij zich 
als lezer wil ontwikkelen. Hij 
levert een literatuurlijst in op 
een door de examinator 
vastgesteld tijdstip. 

schriftelijk  de lijst 
wordt in 
overleg 
met de 
examinat
or 
aangepas
t 

n.v.t. de literatuurlijst wordt in 
overleg met de examinator 
samengesteld.  

5 1, 2 en 3  schrijfvaardigheid De kandidaat vult het 
schrijfdossier aan met 
opdrachten van de docent. 
Zie studiewijzer havo 5. 
De examinator stelt vast of 
het schrijfdossier naar 
behoren is gemaakt. 
Zie aanwijzingen van de 
examinator, de lesmethode 
en de studiewijzers. 
Voorafgaand aan het SE 
moet naar het oordeel van 

schriftelijk  nee n.v.t. n.v.t. 



de examinator het 
schrijfdossier naar behoren 
zijn afgerond. Zo niet, levert 
dit aftrekpunten op, zie het 
document ‘Handleiding 
schrijfdossier havo 5’. 

5 1 511 mondelinge 
taalvaardigheid 

schoolexamen: 
voordracht met vragen 
(samenwerking in duo’s, 
zowel in de voorbereiding 
als in de uitvoering) 
Individuele beoordeling. 

mondeling 20% ja 10 
minuten 

 

5 2 521 literatuur schoolexamen mondeling 
literatuur 
De afsluitende 
literatuurtoets is een 
schoolexamen en heeft 
betrekking op de literaire 
ontwikkeling, kennis van de 
literaire begrippen en 
kennis van de context 
waarbij de literatuurlijst als 
uitgangspunt wordt 
genomen. Deze moet 
voldoen aan de gestelde 
eisen en de kandidaat levert 
deze in op een door de 
examinator vastgesteld 
tijdstip. Zie de aanwijzingen 
van de examinator, de 
lesmethode en de 
studiewijzers. 

mondeling 25% ja 15 
minuten 

 

5 3 531 schrijfvaardigheid schoolexamen: 
overtuigende tekst. De 
kandidaat krijgt veertien 

schriftelijk 30% ja 100 
minuten 

 



dagen voor het 
schoolexamen een 
onderwerp toegewezen 
waarin hij zich moet 
verdiepen. Op het 
schoolexamen krijgt hij 
hierbij een gerichte 
opdracht.  
Voorafgaand aan het 
schoolexamen moet naar 
het oordeel van de 
examinator het 
schrijfdossier naar behoren 
zijn afgerond. Zo niet, levert 
dit aftrekpunten op, zie het 
document ‘Handleiding 
schrijfdossier havo 5’. 

Het schoolexamencijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de vijf schoolexamens (SE 1 en SE 2 worden afgenomen in havo 4, SE 3, SE 4 

en SE 5 in havo 5). Het uiteindelijke cijfer voor Nederlands is het gemiddelde van dit cijfer en het centrale (landelijke) examencijfer. 

 



 

| Blad 1 
 

 
PTA  Onderzoeken en Ontwerpen HAVO5-Technasium 2020-2021 

klas periode Toets
nr. 

Domein/ 

eindtermen 

Omschrijving van de 
toets (voor in Magister) 

Toetsvorm (mondeling, 
schriftelijk, praktijk) 

Weging 
(100%) 

 

herkans- 
baar 

Toets- 
duur  
(in 
min.) 

Verplicht 
aantal te 
investeren 
klokuren  

Terugvaloptie 

5 24-08-2020 
t/m  
16-10-2020 
 

SE 1  
 

A2, A4, B2, B3, C1, 
C2, C4, C6 en D1 t/m 
D7 

Meesterproef Product 
SE1 

Mondeling, schriftelijk 
en praktijk 

8% Nee 60 40 Aanvullende 
opdracht indien 
reparabel 

Meesterproef Proces 
SE1 

Mondeling, schriftelijk 
en praktijk 

8% 

5 26-10-2020 
t/m  
08-01-2021 
 

SE 2 A1 t/m A5, A7, A8, 
B4 en C5 

Meesterproef Product 
SE2 

Mondeling, schriftelijk 
en praktijk 

21% Nee 60 80 Aanvullende 
opdracht indien 
reparabel 

Meesterproef Proces 
SE2 

Mondeling, schriftelijk 
en praktijk 

21% 

5 11-01-2021 
t/m  
12-03-2021 
 

SE 3 A4, A6, A8, B1, B3 
C1 t/m C5 

Meesterproef Product 
SE3 

Mondeling, schriftelijk 
en praktijk 

21% Nee 60 40 Aanvullende 
opdracht indien 
reparabel 

Meesterproef Proces 
SE3 

Mondeling, schriftelijk 
en praktijk 

21% 

 
AANVULLENDE INFORMATIE EN EISEN. 

 
Profiel werkstuk LET OP! Voor de Technasiumleerlingen is het profielwerkstuk  integraal onderdeel van de meesterproef. Binnen de meesterproef moet fundamenteel 
onderzoek worden uitgevoerd, t.b.v. het profielwerk-stuk. 

Themakeuzes meesterproef 
Tijdens de meesterpoef en de vier keuzeprojecten, van vwo-4 en vwo5, samen dient de kandidaat in minimaal drie verschillende bèta-werelden een project uit te 
voeren. Verder dient bij het kiezen van het thema rekening gehouden te worden met de zwaarte van de opdracht. Het thema dient goed keuring te hebben van de 
begeleidend docent. 



 HAVO 5       2020 – 2021 PTA  profielwerkstuk 

 

k

l

a

s 

perio

de 

Toets

-

num

mer 

Domein/eindtermen Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging 

(100) 

 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

herbeoordeling mogelijk? 

5 2 521  proces schriftelijk 20 nee  nvt 

 2 522  product Schriftelijk  70 nee  nvt 

 2 523  presentatie mondeling 10 nee 15 min nvt 

De profielwerkstukken worden met een cijfer beoordeeld. Dit cijfer maakt deel uit van het combinatiecijfer.  

Het combinatiecijfer bestaat voor havo  5 uit het afgeronde cijfer voor maatschappijleer, het afgeronde cijfer voor ckv en het afgeronde cijfer voor het profielwerkstuk 

gedeeld door drie.  

 



Havo 5    PTA  Rekenentoets 3F    2020-2021 

 

Deze SE toets is alleen voor de Havo leerlingen die wiskunde niet gekozen hebben. 
 

 

k

l

a

s 

perio

de 

Toets

-

num

mer 

Domein/eindtermen Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging  

 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

herbeoordeling mogelijk? 

H

a

v

o  

4 

Toets

week 

1 

 

411 

Getallen  

Verhoudingen, verbanden en 

meten/meetkunde. 

 

 

 

Eerste deel: Domein getallen. 

30 min. Zonder rekenmachine. 

Tweede deel: Vragen met tekst 

over domeinen: verhoudingen, 

verbanden en 

meten/meetkunde. 70 min.    

Rekenmachine mag je 

gebruiken. 

 

Schriftelijk 1 Ja. In 

toetsweek-

2 

100 Ja 

H

a

v

o 

4 

Toets

week 

2 

421 

 

Getallen 

Verhoudingen, verbanden en 

meten/meetkunde. 

 

Eerste deel: Domein getallen. 

30 min. Zonder rekenmachine. 

Tweede deel: Vragen met tekst 

over domeinen: verhoudingen, 

verbanden en 

meten/meetkunde. 70 min.    

Rekenmachine mag je 

gebruiken. 

 

Schriftelijk 1 Ja. In SE-1 

Periode 

Havo-5. 

100 Ja 



H

a

v

o 

5 

SE1 

Van 

Havo-

5 

511 

 

Getallen 

Verhoudingen, verbanden en 

meten/meetkunde. 

 

 

 

Eerste deel: Domein getallen. 

30 min. Zonder rekenmachine. 

Tweede deel: Vragen met tekst 

over domeinen: verhoudingen, 

verbanden en 

meten/meetkunde. 70 min.    

Rekenmachine mag je 

gebruiken. 

 

Schriftelijk 1 Ja. Voor 

SE-3 

periode 

met de 

reken- 

coördinator

afspreken.   

100 Ja 

 

Algemene opmerkingen: 

Deze leerlingen krijgen één keer toets en drie keer herkansing. 

Rekentoets cijfer wordt niet in diploma aangegeven maar in een aparte certificaat. 



Havo 5 2020 –  2021 PTA  VAK:  Scheikunde 

 

k

l

a

s 

perio

de 

Magister

-kolom-

nummer 

Domein/

eindterm

en 

Omschrijving van de toets (voor in 

Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging 

(100%) 

 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

4 1 421 A, D2 Practicum kwalitatieve analyse (PO1) Praktijk / 

schriftelijk 

2 nee 100 Nee 

4 2 422 A, D2 Practicum kwantitatieve analyse (PO2) Praktijk / 

schriftelijk 

2 nee 100 Nee 

4 1,2 411 B t/m G Gemiddelde drie ED toetsen havo 4 

(SE1h4) 

(Chemie H1, 2, 3 en H4, 6 en H5, 7) 

Schriftelijk 3 nee 3 x 50 Nee 

5 1 511 B t/m G Schoolexamen 1 (Se1h5) 

Chemie H 1 t/m 7 

Schriftelijk 3 Ja 120 Nee  

5 2 521 B t/m G Schoolexamen 2 (Se2h5) 

Chemie H 1 t/m 10 

Schriftelijk 6 Ja 120 Nee 

5 2 531 B t/m G Schoolexamen 3 (Se3h5) 

Chemie H 1 t/m 14 

Schriftelijk 6 Ja 120 Nee 

 

Het eindcijfer van het schoolexamen wordt als volgt berekend:  
Schoolexamencijfer =  
(2xPO1 + 2xPO2 + 3xSe1,h4 + 3xSE1,h5 + 6xSe2 + 6xSE3) / 22 

Het uiteindelijke cijfer voor het vak (Scheikunde) is het gewogen gemiddelde van dit cijfer en het centrale (landelijke) examencijfer  



PTA HAVO Cohort 2019 – 2020 VAK  Spaans  

 

kla

s 

perio

de 

Toet

s-

num

mer 

Domein/eindtermen Omschrijving van de 

toets (voor in Magister) 

Toetsvorm 

(mondeling, 

schriftelijk, 

praktijk) 

Weging 

 

herkans- 

baar 

Toetsduur 

(in min.) 

Terugvaloptie 

herbeoordeling mogelijk? 

H4 TW2 411 E. Literatuur 

Literatuurboekje 1: open 

boektoets van het te 

lezen werk  

Schriftelijk 1 

Ja, na SE 

p.1 in klas 

5 

50 Nvt 

H5 SE1 511 D. Schrijfvaardigheid 

Schrijfvaardigheid: toets 

bestaande uit meerdere 

schrijfopdrachten 

Schriftelijk 6 

Ja 100 Nvt 

H5 SE2 522 E. Literatuur 

Literatuurboekje 2: open 

boektoets van het te 

lezen werk 

Schriftelijk 1 

Ja 50 Nvt 

H5 SE2 521 B. Kijk- en luistervaardigheid 

Kijk- en 

luistervaardigheid: toets 

bestaande uit een 

gevarieerde selectie van 

vragen 

Schriftelijk 6 

Ja 60 Nvt 

H5 SE3 532 E. Literatuur 

Literatuurboekje 3: open 

boektoets van het te 

lezen werk 

Schriftelijk 1 

Ja 50 Nvt 

H5 SE3 531 C. Gespreksvaardigheid 

Gespreksvaardigheid: 

mondelinge toetsing 

a.d.h.v. een bekeken 

Spaanstalige film 

Mondeling 6 

Ja 15 Nvt 

 

Het uiteindelijke cijfer voor het vak Spaans is het gemiddelde van dit cijfer en het centrale (landelijke) examencijfer  



havo 5    PTA Wiskunde A   2020-2021 

Wiskunde A (CM, EM en NG) 
 
Methode: Getal & Ruimte: HAVO A deel 1, 2 en 3 (elfde editie) 
 

klas Periode Toets 
nummer 

domein omschrijving van de toets toetsvorm weging 
% 

herkansbaar toetsduur terugvaloptie 

H5 SE1 511 A, B, C, D 

Havo A Deel 1: H 4 
Havo A Deel 2: H 5 + H 7 
Havo A Deel 3: H 9 
 

schriftelijk  
33,33 
(33 ⅓) 

ja 100 min ja 

H5 SE2 521 A, B, E 

Havo A Deel 1: H 2 
Havo A Deel 2: H 6 + H 8 
Havo A Deel 3: H 10  
 
Datasets Excel (ICT) 
 

Schriftelijk 
en  
PO 

33,33 
(33 ⅓) 

ja 
100 min 

en 
50min 

ja 

H5 SE3 531 A, B, C 
Havo A Deel 1: H 1 + H 3 
Havo A Deel 3: H 11 
 

schriftelijk  
33,34 
(33 ⅓) 

ja 100 min ja 

 
Bij elk schoolexamen kunnen algemene rekenvaardigheden worden getoetst. 
 
Algemene opmerkingen: 
1) Bij schoolexamens is het gebruik van een grafische rekenmachine wel maar een formulekaart niet toegestaan.  
    GR moet in examenstand gezet kunnen worden. 
2) SE 2 bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktische opdracht (Exceltoets). Het cijfer wordt opgebouwd uit deze twee 
     onderdelen. Een eventuele herkansing geldt dan ook voor het gehele SE, dus schriftelijke toets en praktische opdracht.  
     Hierbij geldt dat het beste cijfer voor elk onderdeel blijft staan. 
3) Hoofdstuk 4 (B3) en hoofdstuk 7 (D) behoren niet tot de centrale examenstof. 

4) Het eindcijfer ED wordt bepaald met de formule )
3

( 321 sesese
ED


         (ED en SE afronden op 1 decimaal)  

5) Het uiteindelijke diplomacijfer is het gemiddelde van dit cijfer (ED) en het centrale (landelijke) examencijfer (CSE),  
   
  Cijfer diploma = (ED + CSE) / 2. 
 



havo 5    PTA Wiskunde B     2020 - 2021 
Wiskunde B (EM/NG/NT) 

 
Methode: Getal & Ruimte: HAVO B deel 1, 2 en 3 (elfde editie) 
 

klas Periode Toets 
nummer 

domein omschrijving van de toets toetsvorm weging 
% 

herkansbaar toetsduur terugvaloptie 

H5 SE1 511 A, B, C 

HAVO B deel 1: H1  
HAVO B deel 2: H5 + H7 
HAVO B deel 3: H9 
 

schriftelijk  
33,33 
(33 ⅓) 

ja 100 min ja 

H5 SE2 521 A, B, C, D 

HAVO B deel 1: H2 + H3 
HAVO B deel 2: H6 
HAVO B deel 3: H10 
 

schriftelijk 
33,33 
(33 ⅓) 

ja 100 min ja 

H5 SE3 531 A, B, C,D 

HAVO B deel 1: H4 
HAVO B deel 2: H8 
HAVO B deel 3: H11 
 

schriftelijk  
33,34 
(33 ⅓) 

ja 100 min ja 

 
Bij elk schoolexamen kunnen algemene rekenvaardigheden worden getoetst. 
 
Algemene opmerkingen: 
1) Bij schoolexamens is het gebruik van een grafische rekenmachine wel maar een formulekaart niet toegestaan.  
    GR moet in examenstand gezet kunnen worden. 

2) Het schoolexamencijfer (ED) wordt bepaald door de formule: )
3

( 321 sesese
ED


      (ED en SE afronden op 1 decimaal) 

3) Het uiteindelijke diplomacijfer is het gemiddelde van dit cijfer (ED) en het centrale (landelijke) examencijfer (CSE),  
   
  Cijfer diploma = (ED + CSE) / 2. 
 



havo 5    PTA Wiskunde D     2020 - 2021 
Wiskunde D (NG/NT) 

 
Methode: Getal & Ruimte: HAVO D deel 1, 2 en 3 (elfde editie) 
 

klas Periode Toets 
nummer 

domein omschrijving van de toets toetsvorm weging 
% 

herkansbaar toetsduur terugvaloptie 

H5 SE1 511 A, B, D 

HAVO D deel 1: H1 en H3 
HAVO D deel 2: H5 en H7 
HAVO D deel 3: H10 

 

schriftelijk  
33,33 
(33 ⅓) 

ja 100 min ja 

H5 SE2 521 A, C, D, E 

HAVO D deel 1: H2 en H4 
HAVO D deel 2: H6 
 
Keuzeonderwerp 

 

schriftelijk  
33,33 
(33 ⅓) 

ja 100 min ja 

H5 SE3 531 A, C, D 
HAVO D deel 2: H8 
HAVO D deel 3: H9, H11 en H12 

 
schriftelijk  

33,34 
(33 ⅓) 

ja 100 min ja 

 
Bij elk schoolexamen kunnen algemene rekenvaardigheden worden getoetst. 
 
Algemene opmerkingen: 
1) Bij schoolexamens is het gebruik van een grafische rekenmachine wel maar een formulekaart niet toegestaan.  
    GR moet in examenstand gezet kunnen worden. 

2) Het schoolexamencijfer (ED) wordt bepaald door de formule: )
3

( 321 sesese
ED


      (ED en SE afronden op 1 decimaal)  

3) Voor Wiskunde D wordt geen centraal eindexamen afgenomen. 
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