
Vwo 5 2020-2021 en vwo 6 2021 –  2022  PTA  VAK:  Scheikunde 
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Terugvaloptie 

5 2 531 A, D, E Zelfstandig onderzoek (PO) Praktijk / 

schriftelijk 

10% nee nvt Ja* 

6 1 611 A t/m G Schoolexamen 1 (SE1) 

Chemie H1 t/m 8 

Schriftelijk 30% Ja 120 Ja* 

6 2 621 A t/m G Schoolexamen 2 (SE2) 

Chemie H 1 t/m 15 

Schriftelijk 30% Ja 120 Ja* 

6 2 631 A t/m G Schoolexamen 3 (SE3) 

Chemie H 1 t/m 19 

Schriftelijk 30% Ja 120 Ja* 

 

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

  



 

 

*Wat te doen indien een leerling in havo 5 het vwo examen wil maken 

Indien een havo 4 leerling besluit in havo 5 scheikunde af te sluiten op vwo niveau dan moet deze leerling (naast het reguliere havo 4 programma) het onderstaande 

uitgevoerd hebben: 

Schoolexamens 

 

De leerling maakt de 3 SE’s van vwo 6 in plaats van de 3 havo 5 SE’s gedurende havo 5. De stof dient de leerling zich zelf eigen te maken. 

Praktische opdrachten 

In het schooljaar havo 5 maakt de leerling de PO zelfstandig onderzoek tenzij dit onderzoek in havo 4 al heeft plaatsgevonden (deze wordt dan naar vwo niveau 

beoordeeld). 

 

Terugval optie na het vwo eindexamen: 

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

 

Schoolexamens 

 

1) De drie grote havo 4 toetsen (zie PTA havo) zijn met SE1 vwo (opnieuw beoordeeld naar havo) samen SE1. 

 

2) SE2 en SE3 (vwo niveau) worden opnieuw beoordeeld naar havo niveau. 

 

Praktische opdrachten 

 

De PO wordt opnieuw beoordeeld naar havo niveau. 


