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Beste examenkandidaat,

In dit boekje krijg je belangrijke informatie over het examen.

Omdat het derde en het vierde leerjaar beide examenjaren zijn, tellen al je
Schoolexamencijfers (SE) en Centraal Examencijfers (CE) van beide jaren mee
voor het al dan niet behalen van je diploma.

In dit boekje vind je het examenreglement dat het Stedelijk College hanteert bij
het afnemen van het eindexamen.

Onder SE verstaan we uitsluitend die resultaten die binnen de bepalingen van
het PTA officieel zijn vastgelegd.

Dit examenreglement is, zoals dat heet juridisch officeel, dus niet in "Jip en
Janneke-taal" geschreven. Omdat het diploma een officieel document is, zijn de
regels waaraan iedereen zich moet houden om dit diploma te kunnen behalen
ook officieel omschreven. Je moet dit examenreglement beschouwen als een
soort wetboek. Dit examenreglement maakt deel uit van het Eindexamenbesluit
Voortgezet Onderwijs.

Iedereen in Nederland moet zich aan de wet houden. Dat wil overigens niet
zeggen dat iedereen de wet uit het hoofd moet kennen. Zo is het ook met het
examenreglement. Veel zaken spreken voor zich. Alles moet eerlijk verlopen, en
dus mag er bijvoorbeeld niet gespiekt worden.

Als je je niet aan de wet houdt, dan volgen er sancties. Als je gespiekt hebt, dan
kan het door jou gemaakte werk ongeldig worden verklaard.

Als je ziek bent geweest, dan moet je, als het kan, het gemiste werk inhalen.
Binnen de regels moeten er dan afspraken worden gemaakt met het examen-
bureau.

Andere regels zijn bijvoorbeeld dat je ruim op tijd aanwezig moet zijn, het werk
met blauw of zwart schrijvende balpen moet maken, tekeningen met potlood.
Ook moet je zelf zorgen voor een rekenmachine en schrijfgerei. Uiteraard berg
je je mobieltje in jouw eigen garderobekastje.

Aanwijzingen van het Examenbureau moet je altijd netjes opvolgen.

Heb je nog vragen? Het Examenbureau zit op de tweede verdieping.

We wensen jou, mede namens al onze collega's, een goed schooljaar toe.

mw. F. Razab-Sekh,
P.H. Louw
(Examenbureau)
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Schoolexamen en examendossier: 
De helft van je eindcijfer voor een vak bestaat uit het schoolexamen (SE). Alle resultaten
van het schoolexamen staan in je examendossier. Dit is opgebouwd uit toetsen (schriftelijk
en mondeling), een praktisch deel en een handelingsdeel.

Schriftelijke en mondelinge toetsen:
Schriftelijke en mondelinge toetsen zijn toetsen die je nog het meest kunt vergelijken met
de toetsen die je in de eerste en tweede klas hebt gehad. Schriftelijke en mondelinge
toetsen krijgen ook gewoon een cijfer. Het belangrijkste verschil met gewone
proefwerken is dat deze toetsen wel meetellen voor het examen. De toetsen worden op
een vastgesteld moment afgenomen.

Praktische deel: 
Opdrachten uit het praktisch deel kunnen per vak en per opdracht verschillend zijn.
Praktische opdrachten worden becijferd en tellen mee met de weging die je kunt vinden
in het PTA. Praktische opdrachten moeten worden uitgevoerd vóór het verstrijken van de
deadline die je in het PTA kunt vinden.

Handelingsdeel: 
Opdrachten uit het handelingsdeel zijn onderdelen die je voor een bepaald vak gedaan
moet hebben. Deze opdrachten kunnen per vak en per opdracht verschillend zijn.
Handelingsopdrachten worden niet becijferd, maar je moet ze wel naar behoren zijn
afgesloten. Handelingsopdrachten moeten worden uitgevoerd vóór de in het PTA te
vinden datum.

Onregelmatigheden: 
Als je zonder geldige reden afwezig bent bij een van school- en/of centraal examen dan
moet je het werk inhalen. Als je fraude pleegt bij een school- en/of centraal examen kan je
werk ongeldig worden verklaard. In beide gevallen verlies je het recht op herkansing. Blijf
je in gebreke, dan wordt je uitgesloten van (verdere) deelname aan het eindexamen.

Afwezigheid bij toetsen en praktische opdrachten: 
Mocht je door ziekte of om een andere reden (bv. een begrafenis) niet mee kunnen doen
aan een onderdeel van het examen, dan moet dit voor het begin van de toets of
praktische opdracht door je ouders/verzorgers bij het examenbureau worden gemeld. Als
je ouders/verzorgers dit mondeling doen, dan moeten ze dit binnen 24 uur schriftelijk
bevestigen. Als je weer op school bent, moet je deze toets of praktische opdracht zo
spoedig mogelijk alsnog maken.

Afwijkende wijze van examineren:
Als je een lichamelijke of geestelijke beperking hebt, of een informatie-
verwerkingsprobleem (bijvoorbeeld dyslexie), dan kun je met toestemming van de
directeur en de inspectie het examen geheel of gedeeltelijk afleggen op een manier die is
aangepast aan jouw mogelijkheden. Indien je hiervan gebruik wil maken, dien je dit voor
1 november van het examenjaar bij het examenbureau schriftelijk kenbaar te maken.

Regeling voor herkansing in het schoolexamen: 
Elke toetsperiode krijg je de mogelijkheid om één toets of één praktische opdracht te
herkansen. Niet elke toets of elke praktische opdracht is herkansbaar. Of een toets of een
praktische opdracht herkansbaar is, kun je vinden in dit PTA. Als je een toets of een
praktische opdracht wilt herkansen, moet je dit aangeven op een daarvoor bestemd
formulier. Dit formulier moet je op tijd bij het examenbureau inleveren.
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Rekentoets: 
de rekentoets is een verplicht onderdeel. Het resultaat wordt meegewogen in de uitslag.
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Regeling schoolexamen en centraalexamen

SCHOLENCOMBINATIE ZOETERMEER

cursus 2016 - 2017

Het bevoegd gezag van de Scholencombinatie Zoetermeer, gelet op de daartoe
betrekking hebbende bepalingen in:

- de Wet op het voortgezet onderwijs van 14 februari 1963.
- Eindexamenbesluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens

aan de scholen voor vwo-havo-mavo-en lbo
- Besluit van 15 november 1997 houdende wijziging van het Eindexamenbesluit

vwo-havo-mavo-vbo in verband met invoering van profielen in het voortgezet
onderwijs.

- Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de
scholen voor vwo-havo-mavo-en lbo

- Besluit van 24 maart 2000, houdende wijziging van het eindexamenbesluit vwo-
havo-mavo-vbo in verband met de invoering van leerwegen in het middelbaar
algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs.

- Besluit van 19 augustus 2010 tot wijziging van het Eindexamenbesluit
vwo-havo-mavo-vbo in verband met aanscherping van de slaag-/zakregeling in het
voortgezet onderwijs

- Besluit van 22 juli 2012.

B E S L U I T

dat in de cursus 2016 - 2018 schoolexamens en centrale examens op de Scholencombinatie
Zoetermeer worden afgenomen met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Aldus vastgesteld op 1 augustus 2016.

De voorzitter van de
examencommissie van de
Scholencombinatie Zoetermeer,

drs. P.T.E. Reenalda
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art A1 Het examenreglement
Het examenreglement bestaat uit twee gedeelten:
- de 'Algemene bepalingen', zoals deze van kracht zijn voor alle examinatoren en

kandidaten op de scholen van de Scholencombinatie Zoetermeer;
- de 'Schoolgebonden bepalingen', zoals deze van kracht zijn voor de examinatoren

en kandidaten op de afzonderlijke scholen van de Scholencombinatie Zoetermeer.
De algemene en school gebonden bepalingen tezamen vormen het examenreglement.
Zoals dit van kracht is op de betreffende school van de Scholencombinatie Zoetermeer.

art A2 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Hierin worden organisatie, inhoud, omvang en weging van de programma's van toetsing
en afsluiting per school en per onderwijstype vermeld.

art A3 Examencommissie
De examencommissie van de Scholencombinatie Zoetermeer bestaat uit:
1. de voorzitter: dhr. drs. P.T.E. Reenalda

Namens deze voor:
• Picasso Lyceum dhr. drs. J.A.L. van Grunsven
• Stedelijk College mw. drs. J.M. Klunder

2. de secretaris:
• Picasso Lyceum dhr. drs. A.A. van Koeveringe
• Stedelijk College mw. F. Razab-Sekh, dhr. P.H. Louw

3. de examinatoren:
docenten die belast zijn met het geven van onderwijs in enig jaar waarover het
schoolexamen en/of het centraal examen zich uitstrekt en verantwoordelijk voor
de afname van de examens/toetsing in de door hun onderwezen vakken.

art A4 Inhoud en inrichting van het eindexamen
Het eindexamen omvat in ieder geval de verplichte examenonderdelen van de vakken
zoals deze per onderwijstype en/of afdeling op de betreffende school worden gegeven en
zijn vermeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

art A5 Toelating tot het examen
Aan leerlingen van de Scholencombinatie Zoetermeer die tot een examenjaar zijn toe-
gelaten, wordt de gelegenheid geboden een eindexamen af te leggen, met inachtneming
van het gestelde in dit reglement en het voor de leerling geldende programma van
toetsing en afsluiting (PTA).

art A6 Gang van zaken tijdens de examens
1. Aanwezigheid bij de afname van de examens is, behalve aan examenkandidaten,

slechts toegestaan aan:
• leden van de directie en examencommissie;
• daartoe voor de betreffende zitting aangewezen toezichthouders;
• vertegenwoordigers van de onderwijsinspectie;
• indien van toepassing: daartoe aangestelde gecommitteerde(n).

2. In de daartoe aangewezen en ingerichte examenruimte zijn voldoende
examinatoren en/of toezichthouders aanwezig, e.e.a. volgens richtlijnen van de
onderwijsinspectie.
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3. Kandidaten kunnen in de examenruimte beschikken over hulpmiddelen voor zover
deze, door publicatie Regelingen Onderwijs, zijn toegestaan.
Het is de kandidaten verboden in de examenruimte te beschikken over (hulp)-
middelen waarmee informatie kan worden verkregen dan wel kan worden
overgedragen voor zover deze (hulp)middelen, door publicatie in Regelingen
Onderwijs, niet expliciet zijn toegestaan.
Het in de examenruimte in bezit hebben van een, zoals hierboven aangegeven,
niet toegestaan (hulp)middel wordt beschouwd als het zich schuldig maken aan
een onregelmatigheid, waarop de artikelen A8 en A9 van dit reglement van
verdere toepassing kan worden verklaard.

4. Voor zover door de school aan kandidaten de mogelijkheid wordt geboden de
opgaven van het examenwerk, dan wel aantekeningen m.b.t. het examenwerk
mee te nemen, geschiedt dit niet eerder dan na de formele afloop van de zitting
van het betreffende examenonderdeel.

art A7 Inhoud school gebonden gedeelte van het examenreglement
1. Bepalingen omtrent het schoolexamen. Hierin wordt informatie verstrekt onder

meer over:
• perioden waarin het schoolexamen plaatsvindt;
• organisatie en inrichting van het schoolexamen;
• de beoordeling/weging van het schoolexamen (zie PTA);
• herkansingsregelingen voor (onderdelen van) het schoolexamen;
• rapportage van de resultaten van (onderdelen van) het schoolexamen;
• gedragsregels voor de kandidaten voor zover niet reeds vermeld in het

algemene gedeelte;
• bijzondere bepalingen betreffende het onderwijstype, dat op de school wordt

aangeboden.

2. Bepalingen omtrent het centrale examen. Hierin wordt informatie verstrekt onder
meer over:
• het examenrooster voor de vakken van het onderwijstype, dat op de school

wordt aangeboden;
• gedragsregels voor kandidaten voor zover niet reeds vermeld in het algemene

gedeelte;
• bijzondere uitslagregels betreffende het onderwijstype dat op de school wordt

aangeboden;
• regelingen op de school m.b.t. de bekendmaking van de uitslag en het aan-

vragen van een herkansing;
• regels m.b.t. tot gehele of gedeeltelijke afwezigheid bij (onderdelen van) het

centrale examen.

3. Bepalingen omtrent de uitslag en herkansing van de examens. Hierin wordt
informatie verstrekt o.m. over:
• de uitslag van de examens waarbij wordt aangegeven, in welke gevallen de

kandidaat, die een school- dan wel een school- en een centraal examen heeft
gedaan in een bepaald onderwijstype, is geslaagd.

• de herkansing van het centraal examen waarbij wordt aangegeven in welke
gevallen de kandidaat recht heeft een herkansing te doen en welke (keuze)-
mogelijkheden de kandidaat hierbij heeft.
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art A8 Onregelmatigheden
art A8.1 Onregelmatigheden door de kandidaat
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen, dan

wel het centraal examen schuldig maakt of heeft gemaakt aan enige onregel-
matigheid treft de directeur van de school, hiertoe gemandateerd door de
voorzitter van het College van Bestuur, maatregelen.
Waar in dit reglement wordt gesproken over de 'directeur van de school' dient in
voorkomende gevallen tevens te worden gelezen: 'dan wel zijn plaatsvervanger'.

2. De hierna te noemen maatregelen kunnen, al naar gelang de aard en de omvang
van de onregelmatigheid, voorzien van een duidelijke motivatie, afzonderlijk dan
wel in combinatie met elkaar worden genomen.

3. De te nemen maatregelen betreffen:
• het toekennen van het cijfer 1 voor een (onder)deel van het schoolexamen,

rekentoets dan wel het centraal examen;
• het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan één of meer (onder)-

delen van het schoolexamen dan wel het centraal examen;
• het ongeldig verklaren van één of meer reeds afgelegde (onder)delen van het

schoolexamen, rekentoets dan wel het centraal examen;
• het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt

na een hernieuwd schoolexamen dan wel centraal examen in één of meer door
de directeur van de school aan te wijzen vakken dan wel (onder)delen daarvan.

art A8.2 Onregelmatigheden door de school

Indien een kandidaat ten aanzien van enig deel van het schoolexamen dan wel het
centraal examen van mening is dat inhoud en/of organisatie van (delen van) het
examen of het programma van toetsing en afsluiting niet overeenkomstig het
bepaalde hieromtrent in het examenreglement dan wel in het Programma van
toetsing en afsluiting is, maakt de kandidaat zijn klacht kenbaar aan de directeur
van de school in zijn functie als voorzitter van de examencommissie van de school.

art A9 Interne procedure
art A9.1.1 Interne procedure n.a.v. een geconstateerde onregelmatigheid door de 

kandidaat
De beslissing van de directeur van de school vindt plaats uiterlijk 10 schooldagen
nadat de onregelmatigheid is geconstateerd en met inachtneming van de
navolgende procedure:
• een gedateerd en ondertekend proces verbaal, wordt door degene die de

onregelmatigheid heeft geconstateerd ter hand gesteld aan de directeur van
de school, uiterlijk binnen 2 schooldagen nadat de onregelmatigheid is
geconstateerd.

• de directeur van de school deelt zijn beslissing mede aan de betrokkenen, zo
mogelijk mondeling, in ieder geval schriftelijk.

art A9.1.2
Indien de kandidaat gehoord wenst te worden dient hij binnen 3 schooldagen
nadat de betrokkene de beslissing heeft ontvangen, zijn verzoek bij de directeur
schriftelijk in te dienen.
• de directeur van de school hoort de betrokkenen n.a.v. de geconstateerde

onregelmatigheid en het uitgebrachte procesverbaal;
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Tot de betrokkenen worden in ieder geval gerekend:
•• Degene die de onregelmatigheid heeft geconstateerd en het

procesverbaal aan de directeur van de school heeft ter hand gesteld.
•• De persoon/personen op wie het procesverbaal betrekking heeft/hebben.

• datum, plaats en tijdstip van het horen van de betrokkenen worden door de
directeur van de school bepaald met dien verstande dat het horen van de
betrokkenen plaats vindt na minimaal 1 schooldag en maximaal 3 schooldagen
nadat de betrokkene(n) door de directeur van de school van de geconstateerde
onregelmatigheid in kennis is gesteld,

• een minderjarige kandidaat kan zich bij het horen door een door hem aan te
wijzen meerderjarige persoon laten bijstaan. Hij wordt hierop door de
directeur van de school gewezen.

• in de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op de hierna te noemen
beroepsmogelijkheid;

• van de beslissing van de directeur van de school wordt tegelijkertijd een
afschrift gezonden aan de ouders of verzorgers van de kandidaat indien deze
minderjarig is, alsmede aan de voorzitter van de examencommissie van de
Scholencombinatie Zoetermeer.

art A9.2 Interne procedure n.a.v. een geconstateerde onregelmatigheid door de school
De beslissing van de directeur van de school vindt plaats uiterlijk 10 schooldagen
nadat de onregelmatigheid is geconstateerd en met inachtneming van de
navolgende procedure:
• een gedateerde en ondertekende klacht wordt door degene die de

onregelmatigheid heeft geconstateerd ter hand gesteld aan de directeur van
de school, uiterlijk binnen 2 schooldagen nadat de onregelmatigheid is
geconstateerd.

• de directeur van de school hoort de betrokkenen n.a.v. de geconstateerde
onregelmatigheid en de ingekomen klacht.

• Tot de betrokkenen worden in ieder geval gerekend:
•• degene die de onregelmatigheid heeft geconstateerd en de klacht aan

de directeur van de school heeft ter hand gesteld.
•• de persoon/personen op wie de klacht betrekking heeft.

• datum, plaats en tijdstip van het horen van de betrokkenen worden door de
directeur van de school bepaald met dien verstande dat het horen van de
betrokkenen plaats vindt na minimaal 1 schooldag en maximaal 3 schooldagen
nadat de klacht aan de directeur van de school ter hand is gesteld.

• een minderjarige kandidaat kan zich bij het horen door een door hem aan te
wijzen meerderjarige persoon laten bijstaan. Hij wordt hierop door de
directeur van de school gewezen.

• de directeur van de school deelt zijn beslissing mede aan de betrokkenen, zo
mogelijk mondeling, in ieder geval schriftelijk;

• in de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op de hierna te noemen
beroepsmogelijkheid;

• van de beslissing van de directeur van de school wordt tegelijkertijd een
afschrift gezonden aan de wettelijke vertegenwoordiger van de kandidaat
indien deze minderjarig is, alsmede aan de voorzitter van de examencommissie
van de Scholencombinatie Zoetermeer.
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art A10. Beroep en bezwaar
1. Door de betrokkene(n), en indien minderjarig door de wettelijke vertegenwoor-

diger van de betrokken kandidaat, kan tegen een beslissing van de directeur van
de school zoals weergegeven in de "Interne procedure op school n.a.v.
geconstateerde onregelmatigheden“ (artikel A9), binnen 3 schooldagen nadat de
beslissing van de directeur van de school schriftelijk ter kennis is gebracht van de
kandidaat, of indien deze minderjarig is van zijn wettelijke vertegenwoordiger,
schriftelijk bezwaar kenbaar maken bij de voorzitter van de Centrale
Examencommissie van de Scholencombinatie Zoetermeer.

2. De voorzitter van de centrale examencommissie van de Scholencombinatie
Zoetermeer toetst de door de directeur van de school genomen maatregel, zowel
inhoudelijk als procedureel, aan het vastgestelde examenreglement en doet
hiervan binnen 5 schooldagen na ontvangst van het bezwaar schriftelijk verslag
aan de betrokkenen en aan de directeur van de school.

3. Indien door of vanwege de kandidaat geen schriftelijk bezwaar tegen de beslissing
van de schooldirecteur is kenbaar gemaakt bij de voorzitter van de centrale
examencommissie van de Scholencombinatie Zoetermeer wordt van de beslissing
van de directeur van de school na drie schooldagen nadat de beslissing van de
directeur van de school schriftelijk ter kennis is gebracht van de kandidaat, of
indien deze minderjarig is van zijn wettelijke vertegenwoordiger, een afschrift
gezonden aan de toezichthoudend inspecteur VO. Indien er wel sprake is van een
kenbaar gemaakt bezwaar wordt een afschrift als hierboven bedoeld tegelijk met
het verslag van de toetsing aan de toezichthoudend inspecteur VO toegezonden.

4. Door de betrokkene(n), of indien deze minderjarig is van zijn wettelijke vertegen-
woordiger, kan na de toetsing door de voorzitter van de centrale examen-
commissie van de Scholencombinatie Zoetermeer, alsnog tegen de beslissing van
de directeur van de school zoals weergegeven in de "Interne procedure op school
n.a.v. geconstateerde onregelmatigheden" (artikel A9), bezwaar worden gemaakt
bij de commissie van beroep.

5. Door het bevoegd gezag van de Scholencombinatie Zoetermeer is een commissie
van beroep ingesteld, welke is samengesteld uit:
• een lid van het bevoegd gezag, tevens voorzitter van de commissie van beroep;
• een directielid van de school van de Scholencombinatie Zoetermeer, voor zover

een ingesteld beroep niet in relatie staat tot de school waarvan het directielid,
als lid van de commissie van beroep, deel uit maakt.

• een lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van de
Scholencombinatie Zoetermeer. Leden van de commissie van beroep mogen
geen ouder/verzorger te zijn van een leerling in enig examenjaar op de
Scholencombinatie Zoetermeer.

6. Het adres van de commissie van beroep luidt:
Commissie van beroep Scholencombinatie Zoetermeer
Dorpsstraat 10,
2712 AK Zoetermeer.

7. Door en vanuit de geledingen waaruit de leden van de commissie van beroep
afkomstig zijn worden tevens één of meer plaatsvervangende leden benoemd.
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8. Het beroep en/of bezwaar dient schriftelijk bij de commissie van beroep te worden
ingediend.
Dit dient te gebeuren binnen 3 schooldagen nadat het verslag van de toetsing
door de voorzitter van de centrale examencommissie schriftelijk ter kennis is
gebracht van de betrokkene(n) of, indien deze minderjarig is, aan zijn wettelijke
vertegenwoordiger .

9. De commissie stelt een onderzoek in en beslist uiterlijk binnen 10 schooldagen, na
de datum waarop het beroep bij de commissie is ingediend.

10. De commissie kan de termijn waarbinnen zij beslist, met maximaal 10 schooldagen
verlengen.
Zij doet hierover, met redenen omkleed, schriftelijk mededeling aan de kandidaat
of, indien deze minderjarig is, aan zijn wettelijkevertegenwoordiger.

11. De commissie kan één of meer betrokkenen uitnodigen om te worden gehoord in
het belang van de voorliggende zaak.

12. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk en met redenen omkleed mee aan de
betrokkene(n), en indien minderjarig aan de wettelijke vertegenwoordiger van de
betrokken kandidaat, de directeur van de school, de voorzitter van de
examencommissie van de Scholencombinatie Zoetermeer en de toezichthoudend
Inspecteur VO.

art A11 Slotbepaling
In alle gevallen waarin het examenreglement van de Scholencombinatie Zoetermeer niet
voorziet beslist de voorzitter van de examencommissie van de Scholencombinatie
Zoetermeer.
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Hoofdstuk 1.
ALGEMENE BEPALINGEN

art 1.1 Examenreglement
1. Het eindexamen is geregeld in dit Examenreglement Stedelijk College. Het

examenreglement is gebaseerd op het Examenbesluit en bevat regels met
betrekking tot de organisatie van het eindexamen, de gang van zaken tijdens
het eindexamen en de samenstelling van de commissie van beroep. Het
eindexamen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en bij de meeste
vakken tevens uit een centraal examen.

2. Het Examenreglement bestaat uit drie delen, te weten: deel 1bestemd voor de
examenkandidaten in het derde leerjaar en de delen 2 en 3 bestemd voor de
examenkandidaten in het vierde leerjaar.

3. Zowel deel 1 als deel 2 bestaat uit een algemeen gedeelte en een school-

gebonden gedeelte, waarbij de regelgeving van het algemene gedeelte
prefereert boven de regelgeving van het school gebonden gedeelte.

4. Deel 3 bestaat uit een opsomming van tijdstippen en plaatsen waarop het

Centraal Examen wordt afgenomen. Dit deel wordt voorafgaand aan het
Centraal Examen aan de kandidaat ter beschikking gesteld.

5. De eerdere uitgaven van de examenreglementen deel 1, 2 en 3, komen bij

uitreiking van dit reglement te vervallen.
6. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Examen-

commissie van de school.

art 1.2 Examencommissie
1. De examencommissie van het Stedelijk College bestaat uit een voorzitter, te

weten: mw drs. H. Klunder, een secretaris, te weten: mw. F. Razab-Sekh en dhr.
P.H. Louw, alsmede de examinatoren, te weten: alle docenten die in de
examenjaren aan de examenkandidaat les geven of hebben gegeven en hem
beoordelen of hebben beoordeeld.
Verder zijn er zogenaamde gecommitteerden; dit zijn mensen die bij het
examen betrokken zijn en het werk van de examenkandidaat mede
beoordelen.

2. De examencommissie wordt terzijde gestaan door het examenbureau. Bij het
examenbureau kan de examenkandidaat terecht voor alle vragen met
betrekking tot het examen.

art 1.3 Verklaring centraal examen (CE)
Het centraal examen bestaat uit:

a. Centraal schriftelijk examen (CSE)
Voor de algemene vakken wordt in alle leerwegen een centraal schriftelijk
examen afgenomen.
Het centraal schriftelijk examen wordt voor de basisberoepsgerichte leerweg
(BB)* en de kaderberoepsgerichte leerweg (KB)* door middel van een
computer afgenomen.
Een tweede correctie door een gecommitteerde behoort tot de mogelijkheden.

b. Centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE)

Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (BB en KB) wordt voor het
beroepsgericht programma een geïntegreerd examen (CSPE) afgenomen.

* behoudens bijzondere situaties.
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Hoofdstuk 2.
PERIODEN EXAMEN

art 2.1 Perioden schoolexamens
De examenperiode beslaat twee leerjaren, namelijk het 3e en het 4e schooljaar.
De periode indeling is conform de aangegeven data in de aan de examen-
kandidaat ter beschikking gestelde informatiegids.

art 2.2 Laatste periode
In de laatste periode van het laatste examenjaar legt de examenkandidaat voor
de examenvakken een schooleindexamen en afhankelijk van de gekozen
leerweg een centraal examen af.
De basisberoepsgerichte leerweg (BB): CSE + CSPE, de kaderberoepsgerichte
leerweg (KB): CSE + CSPE,de theoretische leerweg (TL): CSE + sectorwerkstuk,
en het leerwerktraject (LWT): CSE (Nederlands) + CSPE.
Het sectorwerkstuk (TL) dient in de eerste periode van het laatste examenjaar
met een goed of voldoende te zijn afgesloten.
Ook de herexamens (2e termijn) worden in de laatste periode van het laatste
examenjaar afgenomen, uitgezonderd het vak Maatschappijleer 1.

Hoofdstuk 3.
SCHOOLEXAMEN

art. 3.1.Schoolexamen
1. Het schoolexamen VMBO begint bij de start van het derde leerjaar.

Het wordt afgesloten tenminste een week voor de aanvang van het centraal
examen

2. De examinator levert de schoolexamencijfers tenminste één week voor de
aanvang van het centraal examen in bij de examensecretaris van de school.

3. Voor een vak in het VMBO waarin geen centraal examen wordt afgelegd,
bepaalt de school het tijdstip waarop het betreffende vak wordt afgesloten.

4. Met inachtneming van de door de school bepaalde regels ten aanzien van de
samenstelling van een vakkenpakket kiest de examenkandidaat de vakken
waarin hij examen doet.

5. Het schoolexamen vindt plaats overeenkomstig hetgeen voor ieder vak
afzonderlijk in het "programma van toetsing en afsluiting" (PTA) staat
aangegeven.

art. 3.2.Inrichting van het schoolexamen
1. Voor het VMBO kan het schoolexamen bestaan uit:

• schriftelijke en mondelinge toetsen
• praktische opdrachten
• het sectorwerkstuk (verplicht in de theoretische leerweg)
• handelingsdelen/opdrachten

2. Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier en bevat:
• een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten,
• een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen en
• informatie over het handelingsdeel/opdracht.

3. Het examendossier is de persoonlijke invulling van het PTA waarin de
resultaten van toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen/opdrachten
per vak/programma en het sectorwerkstuk zijn vastgelegd.

4. Op grond van het Examenbesluit stelt de school jaarlijks voor 1 oktober een
programma van toetsing en afsluiting vast.
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art 3.3 Rapportage van de resultaten van het schoolexamen
1. Het cijfer van iedere toets dat voor het bepalen van het eindcijfer per vak

meetelt, wordt door de examinator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen
de termijn zoals gesteld in het leerlingenstatuut bekend gemaakt. De
examinator licht de examenkandidaat desgewenst in over de totstandkoming
van het cijfer.

2. De secretaris draagt er zorg voor, dat de resultaten zo spoedig mogelijk ter
kennis worden gesteld aan de examenkandidaat of aan diens wettelijke
vertegenwoordiger.

3. In de specifieke examenbeschrijvingen per vak of programma (PTA’s) is
aangegeven welke exameneenheden in het schoolexamen en welke
exameneenheden in het centraal examen worden of kunnen worden getoetst.

4. Voor de aanvang van de eindexamenperiode dienen de gemiddelde school-
examencijfers doorgegeven te worden aan de inspecteur van het onderwijs.

art 3.4 Procedure bij het inleveren van onderdelen van het 
examendossier
De examinator is verantwoordelijk voor het aanleveren van de resultaten.

art 3.5 Mededelingen resultaten van het schoolexamen

Minstens één week vóór de aanvang van het centraal examen maakt de
secretaris van de eindexamencommissie aan de examenkandidaat schriftelijk
bekend:
• welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen in de vakken waarin de
examenkandidaat tevens centraal examen zal afleggen;

• welke eindcijfers hij heeft behaald in de vakken van de afgelegde
schoolexamens waarvoor geen centraal examen wordt afgelegd;

• de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld;
• de beoordeling van het sectorwerkstuk.
• de beoordeling van de rekentoets.

art 3.6 Beheer van het examendossier
De verantwoordelijkheid voor het beheer van het examendossier ligt bij de
secretaris van de eindexamencommissie.
De verschillende onderdelen van het schoolexamen dienen als volgt beheerd
en bewaard te worden:
a) de schriftelijke toetsen
De opgaven en het werk van de examenkandidaat worden door de examinator
tot het einde van het schooljaar bewaard.
De voor het werk toegekende cijfers worden centraal op school bewaard.
b) mondelinge toetsen
Van deze toetsen worden alleen de aan de toets toegekende cijfers centraal
geregistreerd.
c) praktische opdrachten
Een praktische opdracht dient afgerond te zijn op de einddatum zoals die
vermeld wordt in het programma van toetsing en afsluiting. Daarna volgt
beoordeling door de vakdocent. De cijfers voor de praktische opdrachten
worden centraal geregistreerd.
d) sectorwerkstuk (TL/GL)
Het sectorwerkstuk moet na definitieve beoordeling door de examinator
bewaard blijven.
e) handelingsopdrachten

STEDELIJK COLLEGE16

SCHOOLGEBONDEN BEPALINGEN



De onderdelen/producten van de handelingsopdrachten worden op school
bewaard. De beoordelingen worden centraal geregistreerd (Magister).

Hoofdstuk 4:
PROCEDURES BIJ SCHOOLEXAMEN EN CENTRAAL EXAMEN

art 4.1 Data afronding
1. Voor bepaalde vakken zijn in het programma van toetsing en afsluiting

perioden vermeld waarop praktische opdrachten, handelingsdelen en het
sectorwerkstuk moeten worden afgerond.

2. Voor zover de afronding van de handelingsdelen voor de vakken zelf in het
PTA niet is vastgelegd, geldt dat deze uiterlijk een schoolweek voor de
aanvang van het centraal examen dient te zijn afgerond.

3. Voor die vakken waarin de examenkandidaat geen centraal examen doet,
geldt dat het PTA van deze vakken minimaal één week voor het einde van de
derde periode in het vierde leerjaar naar behoren moet zijn afgerond.

art 4.2 Afwezigheid en telaat komen bij het schoolexamen 
1. Indien de examenkandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de

voorzitter van de examencommissie, een onderdeel van het schoolexamen niet
heeft kunnen doen op het daarvoor vastgestelde tijdstip, dan wordt de
examenkandidaat in de gelegenheid gesteld het betreffende onderdeel alsnog
af te leggen.

2. De examenkandidaat is verplicht tijdens toetsen van het schoolexamen
aanwezig te zijn. Alleen wegens ziekte of andere zwaarwegende redenen kan
de voorzitter van de examencommissie de examenkandidaat toestaan een of
meer toetsen te verzuimen; ouders/verzorgers dienen in geval van dergelijke
afwezigheid vooraf hierover te berichten en onmiddellijk schriftelijk te
bevestigen.

3. Een eenmaal gemaakt werk kan achteraf niet meer door ziekte of andere
persoonlijke omstandigheden ongeldig worden verklaard.

4. In geval van absentie bij een toets voor het schoolexamen zonder vooraf-
gaande toestemming van de voorzitter van de examencommissie beslist deze
of de examenkandidaat voor het verzuim een geldige reden heeft gehad.

5. Indien de examenkandidaat om een geldige reden niet aan een toets van het
schoolexamen heeft kunnen deelnemen, wordt hij of zij de gelegenheid
geboden om de desbetreffende toets alsnog af te leggen.

6. Indien de examenkandidaat zonder geldige reden niet aan een onderdeel van
het schoolexamen heeft deelgenomen, is sprake van een onregelmatigheid;
hiervoor wordt verwezen naar de algemene bepalingen over onregel-
matigheden.

7. Komt de examenkandidaat bij een schoolexamen of een onderdeel daarvan
zonder geldige reden te laat, dan wordt de gemiste tijd niet bijgetrokken.

art 4.3 Bijzondere bepalingen
1. Diverse schoolexamens worden mondeling afgenomen.

Naast de examinator en de examenkandidaat is, indien mogelijk, een bijzitter
aanwezig. De bijzitter is een docent van de school. Een bijzitter kan, na overleg
met de examinator, aanvullende vragen stellen.

2. Voor allochtone examenkandidaten die minder dan 6 jaar in Nederland wonen
en voor examenkandidaten met een handicap (bijvoorbeeld dyslexie) kan bij de
inspectie aanpassing van de regeling schoolexamen/centraalexamen worden
aangevraagd.
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Deze aanpassing kan bestaan uit:
- verlenging van de beschikbare tijd met maximaal een half uur
- bij de avo-vakken gebruik maken van een verklarend handwoordenboek
- gebruik maken van een tolk
Voor de centrale examens bestaat nog de mogelijkheid om deze te verkrijgen:
- indien mogelijk vergroot schrift
- indien mogelijk een aangepast computerexamen.
Voor het verkrijgen van een aanpassing is een verklaring van een erkend
deskundige vereist.
Aanvraag voor aanpassing van de regeling schoolexamen/centraal examen
dient door de examenkandidaat aan het begin van het schooljaar schriftelijk bij
het examenbureau te worden ingediend.
Ook de school is gemachtigd om een aanvraag in te dienen.

art 4.4 Gedragsregels bij het centraal examen en schoolexamen
1. Bij zittingen van het centraal schriftelijk examen moet de examenkandidaat

tenminste vijftien minuten voor de aanvang van een examenzitting aanwezig
zijn op de plaats waar de examenzitting plaatsvindt.

2. Als de examenkandidaat bij een zitting van het centraal examen eventueel
toch te laat komt, wordt hij, uiterlijk tot een half uur na het begin van de
zitting tot het examenlokaal toegelaten. De examenkandidaat levert evenwel
het gemaakte examenwerk in op het daarvoor vastgestelde tijdstip, zoals dat
ook voor iedereen geldt.

3. Komt de examenkandidaat meer dan een half uur te laat, dan mag
hij aan de zitting niet meer deelnemen. Bij een geldige reden, - ter
beoordeling van de voorzitter van de examencommissie -, kan de examen-
kandidaat voor dat vak deelnemen aan het tweede tijdvak voor dat onderdeel.

4. Het tijdens het examen in bezit hebben en/of gebruik maken van (mobiele)
communicatieapparatuur is niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit
hebben en/of het gebruik van genoemde apparatuur wordt de examen-
kandidaat uit de examenruimte verwijderd. Zijn al dan niet reeds gemaakte
werk wordt ingenomen en ongeldig verklaard.

5. Indien een examenkandidaat tijdens het examen de examenruimte verlaat,
mag hij deze ruimte tijdens de examenzitting niet opnieuw betreden.

6. Bij het verlaten van de examenruimte is het niet toegestaan om examen-
documenten (bijv. kladpapier) mee te nemen.

7. Het is de examenkandidaat niet toegestaan tassen e.d. de examenruimte in te
nemen.

8. Bij het schriftelijk examenwerk wordt uitsluitend een blauw of zwart
schrijvende balpen gebruikt. Voor tekeningen en grafieken een potlood.

9. Tijdens de examens mag de examenkandidaat alleen hulpmiddelen
gebruiken welke zijn toegestaan. (Zie 3e deel examenreglement).

10. In afwijking van de papieren examens zijn de opgaven van de met computer
afgenomen examens na afloop niet ter beschikking van de examenkandidaat.

art 4.5 Instroom van buiten het Stedelijk College
Wanneer een examenkandidaat in leerjaar 3 of 4 van het VMBO van elders
naar het Stedelijk College (Zoetermeer) komt, zal individueel worden bekeken
in welke mate de reeds behaalde resultaten in het examendossier kunnen
worden opgenomen.

art 4.6 Het 3e leerjaar overdoen
Examenkandidaten die niet in aanmerking komen om in het vierde leerjaar
met hun examen verder te gaan, worden herplaatst in het derde leerjaar.
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De tot dan toe behaalde cijfers komen hierbij te vervallen.
De behaalde PTA-cijfers van de beroepsgerichte vakken mogen, mits voldoende
én indien de examenkandidaat in hetzelfde programma verder gaat, worden
behouden.
De resultaten van het vak waarin al schoolexamen is gedaan, zoals
Maatschappijleer 1 en Kunstvakken 1, komen te vervallen.
De resultaten van de rekentoets komen te vervallen.

art 4.7 Het 4e leerjaar overdoen
De in het vierde leerjaar behaalde resultaten, met uitzondering van de
behaalde PTA-cijfers van de beroepsgerichte vakken, komen te vervallen.
De in het derde leerjaar behaalde PTA-cijfers blijven gehandhaafd.
De resultaten van Maatschappijleer 1, Kunstvakken 1 en het sectorwerkstuk
(TL) blijven gehandhaafd.

art 4.8 Leerweg
De examenkandidaat mag slechts in één leerweg examen doen, behoudens de
volgende regeling:
Het is de examenkandidaat die de basisberoepsgerichte leerweg (BB) volgt
toegestaan om het beroepsgerichte vak te vervangen voor het zelfde vak op
een hogere leerweg.
Deze vervanging is na het afleggen van het centrale examen definitief.
Het is de examenkandidaat niet toegestaan om, nadat de uitslag is vastgesteld
of tijdens of nadat het examen is afgenomen, alsnog voor dat vak op de eigen
leerweg terug te vallen.
Het deelnemen aan het examen op een hogere leerweg is alleen mogelijk
indien het schoolcijfer ook op die hogere leerweg is vastgesteld.

Hoofdstuk 5.
BEOORDELING EXAMEN

art 5.1 Het schoolexamen
1. Iedere schriftelijke, mondelinge en/of praktische proef die meetelt voor het

schoolexamencijfer (zie PTA) wordt met een cijfer in decimalen (cijfers van 1,0
t/m 10,0) beoordeeld.

2. Bij alle vakken en programma’s kunnen praktische opdrachten voorkomen;
waarvan de beoordelingscriteria vooraf aan de examenkandidaat meegedeeld
worden.

3. Het handelingsdeel bestaat uit opdrachten waarvan door de examinator moet
worden vastgesteld of deze naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

4. Als de examenkandidaat bezwaar heeft tegen de uitslag van een toets, dan
tekent hij binnen twee werkdagen na de bekendmaking van het cijfer
schriftelijk beroep aan bij de examencommissie.
De voorzitter van de examencommissie van de school beslist over het cijfer,
nadat hij de examenkandidaat en examinator heeft gehoord.

5. Na afloop van iedere schoolexamenperiode bepaalt de examinator het
voortgangscijfer op één decimaal nauwkeurig.

6. Na afloop van de schoolexamenperioden wordt het eindcijfer voor het
schoolexamens bepaald door het gewogen gemiddelde van de PTA-cijfers, die
in het 3e en 4e leerjaar behaald zijn, en af te ronden op één decimaal.
Wanneer een gemiddelde een cijfer is met twee decimalen, dan wordt er naar
beneden afgerond als de tweede decimaal 4 of lager is.
Wanneer de tweede decimaal 5 of hoger is, wordt er naar boven afgerond.
Voorbeelden: 5,44 wordt 5,4

5,45 wordt 5,5
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7. Indien er nog PTA-cijfers openstaan, beoordeelt de voorzitter van de examen-
commissie in hoeverre en de wijze waarop deze ontbrekende cijfers van
invloed zijn op het schoolexamencijfer.

8. Twee werkdagen na officiële bekendmaking van het schoolexamencijfer is
deze definitief.
Indien de examenkandidaat het oneens is met het schoolexamencijfer, kan hij
schriftelijk tot uiterlijk twee werkdagen na het uitreiken van het school-
examencijfer protesteren bij de voorzitter van de examencommissie van de
school.
Tot de uitspraak van de voorzitter van de eindexamencommissie van de school
heeft het schoolexamencijfer een voorlopig karakter.
De voorzitter van de examencommissie van de school beslist over het cijfer,
nadat hij de examenkandidaat en examinator heeft gehoord. Voor de
procedure wordt verwezen naar het algemene deel van dit reglement.

art 5.2 Regels voor afsluiting van het schoolexamen
1. In de theoretische en gemengde leerweg is het schoolexamen afgesloten

indien:
a. het sectorwerkstuk is beoordeeld met "voldoende" of "goed"; en
b. de kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld met

"voldoende" of "goed"; en
c. de praktische opdrachten en toetsen van de overige vakken uit het

gemeenschappelijk gedeelte, het sectordeel en het vrije deel als aangegeven
in het programma voor toetsing en afsluiting zijn afgelegd en derhalve voor
deze vakken een eindcijfer is verkregen; en

d. de handelingsdelen met minimaal een voldoende zijn afgerond.
2. In de kader- en de basisberoepsgerichte leerweg is het school-

examen afgesloten indien:
a. de kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld met

"voldoende" of "goed"; en
b. de praktische opdrachten en toetsen van de overige vakken uit het

gemeenschappelijk gedeelte, het sectordeel en het vrije deel als aangegeven
in het programma voor toetsing en afsluiting zijn afgelegd en derhalve voor
deze vakken een eindcijfer is verkregen; en

c. de handelingsdelen naar tevredenheid zijn afgerond.
3. De examenkandidaat die het leerwerktraject volgt heeft het schoolexamen

afgesloten indien:
a. de praktische opdrachten en toetsen van de overige vakken uit het

gemeenschappelijk gedeelte, het sectordeel en het vrije deel als aangegeven
in het programma voor toetsing en afsluiting zijn afgelegd en derhalve voor
deze vakken een eindcijfer is verkregen;

b. de handelingsdelen naar tevredenheid zijn afgerond.

art 5.3 Het centraal examen
De cijferbepaling bij het centraal examen wordt door de commissie die de
opgaven vaststelt, geregeld. Het werk wordt beoordeeld door de examinator
en eventueel een gecommitteerde. De cijfers worden tot op een decimaal
nauwkeurig bepaald, evenals bij het schoolexamen.

Hoofdstuk 6.
HERKANSEN VAN HET SCHOOLEXAMEN VMBO

art 6.1 Herkansing eindexamen Maatschappijleer (1)
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Indien de examenkandidaat voor het vak Maatschappijleer (1) op zijn
eindexamen een cijfer lager dan 6,0 heeft behaald, heeft hij recht op één
herkansing. Deze herkansing dient op een door de voorzitter van de
examencommissie nader te bepalen tijdstip plaats te vinden. De genoemde
herkansing gaat niet ten koste van zijn mogelijkheid tot herkansing van de
overige vakken in het 4e leerjaar.
Nb.
Het eindexamen Maatschappijleer (1) wordt in het 3e leerjaar afgenomen.

Hoofdstuk 7.
ONVOLDOENDE RESULTAAT HANDELINGSDEEL

art 7 Onvoldoende resultaat handelingsdelen
1. De regeling van activiteiten in het handelingsdeel die niet naar behoren zijn

uitgevoerd is als volgt:
Indien de examenkandidaat het handelingsdeel met het resultaat
'Onvoldoende' heeft afgesloten, moet de examenkandidaat vergelijkbare
activiteiten uitvoeren die alsnog tot een goed of voldoende resultaat leiden.
De door de examenkandidaat vergelijkbare activiteiten dienen in principe in
hetzelfde schooljaar opnieuw gedaan te worden. De docent bepaalt of
oorspronkelijke activiteit of een vervangende activiteit wordt gedaan.

2. De regeling voor een onvoldoende gemaakt sectorwerkstuk is als volgt: de
examenkandidaat moet binnen een maand na afronding van het sector-
werkstuk met een verbeterde versie komen die tot een 'goed' of 'voldoende'
resultaat leidt. Het zal met name betekenen dat de laatste stappen van het
stappenplan van het sectorwerkstuk moet worden overgemaakt.

Hoofdstuk 8.
ONREGELMATIGHEDEN BIJ SE EN CE

art 8 Onregelmatigheden

1. De examenkandidaat dient bij praktische opdrachten, handelingsopdrachten
en/of andere werkstukken eigen werk in te leveren of te tonen.

2. De examenkandidaat die zich vóór of tijdens het centraal examen voor één of
meerdere vakken terugtrekt komt niet in aanmerking voor verdere deelname
aan het op dat moment gehouden centraal examen.
De examencommissie kan de volgende maatregelen of combinatie van
maatregelen nemen:
a. Het reeds gemaakte centraal examen of delen daarvan komen te vervallen

en worden daarmee ongeldig verklaard;
b. ontzegging van deelname of verdere deelname aan een of meer toetsen van

het SE of CE;
c. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het SE of CE;
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst kunnen eventueel worden

uitgereikt na het hernieuwd examen doen in het 2e tijdvak;
4. Voor overige onregelmatigheden bij het schoolexamen en/of het

centraal examen wordt verwezen naar het algemene deel SCZ.
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Hoofdstuk 9.
EINDUITSLAG VAN EXAMEN, HEREXAMEN  EN DIPLOMERING*

art 9.1  Eindcijfer eindexamen
Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een
geheel cijfer uit de reeks van 1 tot en met 10.

art 9.2 Berekening van het eindexamencijfer
De eindcijfers worden verkregen door van het eindcijfer van de schoolexamens,
afgerond op één decimaal en het centraalexamencijfer dat ook afgerond is op
één decimaal, het gemiddelde te nemen en af te kappen op een heel cijfer.
voorbeeld: gemiddelde SE cijfer is 7,2; CE-cijfer is 7,7

(7,2 + 7,7):2 = 7,45 wordt 7.
Er wordt bij het afkappen op een heel getal, uitsluitend gekeken naar de
eerste decimaal.

art. 9.3 Uitslag slaag-/zakregeling
1. Examencommissie stelt de uitslag vast met inachtneming van het

Eindexamenbesluit.
2. De kandidaat die het eindexamen vmbo heeft afgelegd is geslaagd, indien:

a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde
cijfers ten minste 5,5 is

en hij tevens voor:
b. 1. De rekentoets als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en voor het vak

Nederlandse taal het eindcijfer 6 of meer heeft behaald;
of voor:
2. De rekentoets als eindcijfer 6 of meer heeft behaald en voor het vak
Nederlandse taal het eindcijfer 5 of meer heeft behaald;

c. hij onverminderd onderdeel b:
1. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft

behaald en voor zijn overige examenvakken een eindcijfer 6 of hoger
heeft behaald,

of;
2. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft

behaald en voor zijn overige examenvakken een eindcijfer 6 of hoger,
waarvan ten minste één cijfer 7 of hoger,

of;
3. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en

voor zijn overige examenvakken een eindcijfer 6 of hoger, waarvan
ten minste één cijfer 7 of hoger.

d. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het derde of vierde lid,
lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald.

e. Bovendien voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit
het gemeenschappelijk deel de kwalificatie "voldoende" of "goed" heeft
behaald;
en

f. als het een eindexamen vmbo gemengde of theoretische leerweg
betreft: hij voor het sectorwerkstuk de kwalificatie "voldoende" of
"goed" heeft behaald.

3. Voor de toepassing van het tweede lid, wordt het eindcijfer van het
beroepsgerichte programma in de basisberoepsgerichte en de kaderberoeps-
gerichte leerweg meegerekend als twee eindcijfers (zie art. 9.4).
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4. Voor het leerwerktraject (LWT) geldt het volgende:
De examenkandidaat die het leerwerktraject volgt is geslaagd indien hij:
a. voor het vak Nederlands het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald,
b. EN voor het beroepsgerichte programma de eindcijfers 6 of hoger heeft

behaald (zie art. 9.4).
c. EN voor de rekentoets (zie art 9.5) ten minste een 5 heeft behaald.

5. De examenkandidaat het gehele eindexamen heeft afgelegd en niet voldoet
aan de voorwaarden, is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot
herkansing, examen 2e termijn.

art 9.4 Beroepsgericht programma
Het beroepsgericht programma bestaat vanaf 1 augustus 2016 uit twee
afzonderlijke vakken: ”Het beroepsgerichte profielvak dat met een CSPE wordt
afgesloten en waarover de school één of meer schoolexamens af kan nemen.
Het beroepsgerichte profielvak wordt met een eindcijfer vermeld op de eindlijst
van de leerling. Dit eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van
de behaalde cijfers voor het CSPE en het SE waarbij beide voor 50% meetellen.”
De beroepsgerichte keuzevakken: leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte
leerweg moeten ten minste 4 beroepsgerichte keuzevakken afsluiten.
Beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. Het
behaalde cijfer voor dit schoolexamen is tevens eindcijfer. De eindcijfers voor de
beroepsgerichte keuzevakken worden voor de uitslagregeling gecombineerd tot
één combinatiecijfer. Beroepsgerichte keuzevakken worden met naam, cijfer en
eindcijfer vermeld op de eindlijst van de leerling. In het bepalen van de vraag of
een leerling geslaagd is, telt het gemiddelde van de eindcijfers van de
beroepsgerichte keuzevakken als één eindcijfer (het combinatiecijfer) mee. Alle
gevolgde keuzevakken tellen daarbij even zwaar. Bij het bepalen van de vraag of
een leerling geslaagd is tellen twee eindcijfers voor het beroepsgericht programma
mee: één voor het beroepsgerichte profielvak en het combinatiecijfer voor de
beroepsgerichte keuzevakken. Beide eindcijfers tellen één keer mee.

art 9.5 Rekentoets
De rekentoets wordt afgenomen in het laatste of voorlaatste leerjaar. De
rekentoets kent alleen een centraal deel, hierdoor is het cijfer van de rekentoets
tevens het eindcijfer.
Voor het vak Nederlandse taal en de rekentoets mag het eindcijfer niet meer dan
één onvoldoende behaald worden, waarbij de onvoldoende niet lager dan een 5
mag zijn. De rekentoets valt niet onder het Centraal Examen en doet daarom niet
mee met de compensatieregel.
Het cijfer van de rekentoets wordt op de cijferlijst vermeld.
Voor de kandidaat die de rekentoets behorende bij een hogere schoolsoort heeft
afgelegd, gelden altijd de daarbij behorende beoordelingsnormen. Er is geen
sprake van een omrekentabel. De leerling heeft voor de rekentoets recht op één
herkansing.
Voor het schooljaar 2016-2017 telt het resultaat van de rekentoets niet mee voor
de slaag-/zakregeling. De rekentoets moet wel gemaakt zijn.

art 9.6 Bekendmaking uitslag
1. De uitslag van het examen wordt door de examencommissie vastgesteld.

Voor de datum van bekendmaking van de uitslag wordt verwezen naar het
examenrooster.

2. Voor de datum van bekendmaking van de uitslagen van de herexamens wordt
verwezen naar het examenrooster.
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art 9.7 Herexamen bij het centraal examen
1. Elke examenkandidaat mag na de eerste uitslagbepaling voor 1 vak, dat

betrokken is geweest bij het vaststellen van de eerste uitslag, deelnemen aan
het examen in het volgende tijdvak. Deze regel is zowel van toepassing voor
het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) als voor het Centraal Schriftelijk en
Praktisch examen (CSPE) in de beroepsgerichte leerwegen, met uitzondering
van het in punt c. gestelde.
De herkansing van het CSPE gaat niet ten koste van herkansing van het CSE.
Recht op herkansing voor de CSE geldt voor iedereen, dus ook:
a. voor kandidaten die volgens de eerste uitslagbepaling al geslaagd zijn,
b. voor kandidaten die gezakt zijn en niet meer kunnen slagen voor hun

eindexamen,
c. recht op herkansing voor het CSPE geldt alleen voor die examen-

kandidaat die voor dat examen in het eerste tijdvak een onvoldoende
(lager dan 6,0) heeft behaald.

d. het volgend tijdvak van het CSPE kan direct na het eerste tijdvak
plaatsvinden.

2. Wanneer het CSPE als onvoldoende wordt beoordeeld, stelt de eerste corrector
in overleg met de tweede corrector vast wat de examenkandidaat alsnog moet
doen om te voldoen aan de eisen van het examen. Een aanvullende opdracht
stelt hem in staat om voor het CSPE aan de herkansing deel te nemen. Een als
voldoende beoordeeld examen kan niet herkanst worden.
Het laatste resultaat behaald bij de herkansing van het CSPE geldt als definitief
resultaat voor het CSPE.

3. Na het vaststellen van de uitslag mag de examenkandidaat in hetzelfde jaar in
het eerstvolgende tijdvak in een vak aan het herexamen van het centraal
examen deelnemen.

4. Als de examenkandidaat van dit recht gebruik wenst te maken, moet hij
daartoe een schriftelijk verzoek doen aan de secretaris van de examen-
commissie.
Als de examenkandidaat geen herexamen doet of zich niet tijdig aanmeldt,
wordt voor de uitslag definitief. Voor degenen die wel om een herexamen
verzoeken, heeft de uitslag een voorlopig karakter.

5. Bij herkansing van het centraal examen blijven de resultaten van het
schoolexamen onveranderd.

6. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing van het CSE en de bij het
eerder afgelegd CSE, geldt als definitief cijfer voor het CSE.

7. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en aan de
examenkandidaat meegedeeld.

8. De herexamens betreffende het CSE vinden volgens rooster (zie examen-
reglement deel 3) plaats.

9. Tijdstip en onderdelen betreffende het herexamen CSPE dient in nauw overleg
met de vakdocent te geschieden.

art 9.8 Aanvraag herexamen bij het centraal examen
Uiterlijk 1 dag na bekendmaking van de examenuitslag dient de examen-
kandidaat die deel wil nemen aan de herkansing CSE daartoe een schriftelijk
verzoek in bij de examensecretaris van de school. Door het aanvragen van een
herkansing wordt de examenuitslag een voorlopige uitslag.

art 9.9 Diploma en cijferlijst
1. Elke examenkandidaat die aan het centraal examen heeft deelgenomen

ontvangt een cijferlijst met de beoordeling van het schoolexamen, de cijfers
voor het centraal examen, de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede de
uitslag van het examen.
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2. De examenkandidaat die geslaagd is ontvangt het diploma waarop de vakken
worden vermeld die bij de bepaling van de uitslag betrokken zijn. Duplicaten
van de diploma’s worden niet uitgereikt.

art 9.10 Certificaat / getuigschrift 
1. De afgewezen examenkandidaat die tevens de school verlaat wordt naast een

cijferlijst eveneens een certificaat uitgereikt, waarop het vak of de vakken zijn
vermeld, waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald.

2. Aan de examenkandidaat die in de basisberoepsgerichte leerweg met goed
gevolg een gedeelte van het examenpakket heeft afgelegd, wordt een
getuigschrift uitgereikt.

Hoofdstuk 10.
BEWARING EN INZAGE

art 10 Het werk van het centraal examen wordt, samen met de opgaven, door de
secretaris van de eindexamencommissie bewaard tot 1 februari van het volgend
kalenderjaar. Het werk van de examenkandidaat is op school voor hem ter inzage
in aanwezigheid van de examinator, respectievelijk een lid van de directie. Tijdens
de inzage mogen geen aantekeningen worden gemaakt.

Hoofdstuk 11.
CENTRAAL-EXAMENROOSTER

art 11 Het eindexamenrooster wordt tenminste twee schoolweken voor aanvang van het
centraal examen via "Examenreglement deel 3" aan de examenkandidaat ter
beschikking gesteld.

12
TOELICHTING
• Handelingsdeel.
Aan het handelingsdeel wordt voldaan door het uitvoeren van een handelingsopdracht.
Handelingsopdrachten zijn praktische opdrachten waarvan per examenkandidaat door de
examinator moet worden vastgesteld of deze naar behoren zijn uitgevoerd.
Voor handelingsopdrachten wordt geen cijfer gegeven.
Handelingsopdrachten dienen om leerstofonderdelen die we niet kunnen of niet willen
beoordelen toch tot hun recht te laten komen.
Voorbeeld: een bezoek aan een museum of een culturele voorstelling kunnen wel van een
cijfer voorzien door de examenkandidaat een vragenlijst te geven en de antwoorden
daarop te beoordelen, maar de vraag is of dat wel recht doet aan het beoogde doel. Het
deelnemen aan de activiteit is voldoende.
Een korte reflectie daarop, (mondeling of door het invullen van een vragenlijstje ) moet de
ervaring van de examenkandidaat weerspiegelen. Het is niet mogelijk en niet wenselijk die
eigen ervaring met een cijfer te honoreren.
Eindtermen op het gebied van oriëntatie op leren en werken worden afgesloten met
handelingsopdrachten. Dit kan zijn een bezoek aan een bedrijf met reflectie daarop, maar
ook een overzicht maken van de beroepen die binnen het bereik van de examenkandidaat
vallen.
Handelingsopdrachten kunnen bij alle vakken voorkomen.
Het fictiedossier uit het examenprogramma Nederlands leent zich in het bijzonder voor
het afsluiten met handelingsopdrachten. Bij het reflecteren op gelezen boeken speelt
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immers de eigen mening van een examenkandidaat een grote rol.
De eigen mening kan moeilijk voorzien worden van een cijfer.
Het inzicht dat blijkt uit die eigen mening kan wel becijferd worden, maar scheiding van
inzicht en mening bij de beoordeling is niet makkelijk.
De uitvoering van een handelingsopdracht, blijkt uit een notitie van de examenkandidaat
waarin hij aandacht besteedt aan de ervaring met de opdracht. Een notitie kan ook
vervangen worden door een korte vragenlijst.
De docent bepaalt of activiteit en reflectie naar tevredenheid, dat wil zeggen serieus zijn
uitgevoerd. Zo niet dan volgt een herhalingsopdracht.
Een handelingsopdracht is, ondanks dat ze niet becijferd wordt, zeer dwingend, omdat ze
niet afgesloten is zolang ze niet naar behoren is uitgevoerd.
• Het sectorwerkstuk.
Het sectorwerkstuk is verplicht voor de examenkandidaten in de theoretische en
gemengde leerweg en is gerelateerd aan de opdracht gedocumenteerd schrijven bij
Nederlands. Scholen zijn vrij te bepalen welke docent het sectorwerkstuk begeleidt. De
beoordeling moet door twee docenten gebeuren.
Met het sectorwerkstuk worden vaardigheden getoetst. Het betreft vakvaardigheden,
algemene en vakoverstijgende vaardigheden.
Het sectorwerkstuk gaat bij voorkeur over maatschappelijk relevante onderwerpen of
onderwerpen die te maken hebben met de beroepswereld die bij de sector past. Het
thema staat centraal. Kennis en vaardigheden uit alle vakken kunnen daarbij nuttig zijn.

• maatschappijleer 1.
Onder de vakken met cijferbeoordeling valt ook het verplichte vak maat-schappijleer 1. Op
basis van de lessentabel moet het vak maatschappijleer 1 met een cijfer worden afgesloten
in het derde leerjaar, dat volwaardig meetelt als vak bij het examen aan het einde van het
vierde leerjaar. De examenkandidaat moet er dus heel goed rekening mee houden dat hij
dit vak afrondt aan het einde van het derde leerjaar, en er geen kans meer is om dit te
verbeteren in het vierde leerjaar.

Ter verheldering een voorbeeld: Als de examenkandidaat aan het einde van het derde
leerjaar een onvoldoende heeft gehaald voor maatschappijleer 1, dan begin hij dus met
een achterstand die door de andere vakken gecom-penseerd moet worden; daarentegen
levert een voldoende of goed cijfer reeds een voorsprong op, die de examenkandidaat in
staat stelt eventuele onvoldoendes te compenseren.

13
LIJST MET GEHANTEERDE AFKORTINGEN

CE = Centraal Examen
CSE = Centraal Schriftelijk Examen
CSPE = Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
per. = in welke periode is de toets?
tijd = hoeveel minuten duurt de toets?
nr. = administratief gegeven
wf = hoeveel keer telt de toets?
afn. = soort toets
s = schriftelijk
ho = handelingsopdracht
i = ict
p = praktisch
m = mondeling
owb = opdracht werkboek
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herk. = kan ik de toets herkansen?
k = kerndoel
v = verrijkingsstof

14
ALGEMENE VAKKEN / VAKKENPAKKET

• Algemene vakken:
Onder de algemene vakken (AVO) wordt verstaan: aardrijkskunde, biologie, Duits,
economie, Engels, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijleer 2, natuur- en
scheikunde1, Nederlands en wiskunde.

• Vakkenpakket:
Afhankelijk van de gekozen vakrichting is een vakkenpakket verplicht.
De samenstelling van het vakkenpakket is vastgesteld in het eindexamenbesluit en door de
school.

15
EXTRA OPMERKINGEN

Maatschappijleer 1: wordt afgesloten met een schoolexamen herkansing voor
het examen is toegestaan indien het examencijfer lager is
dan een 6.

16
TEN SLOTTE

Zoetermeer, september 2016

Bij het tot stand komen van het examenreglement, inclusief het PTA, is de uiterste
zorgvuldigheid betracht.
Wijzigingen in het examenreglement, inclusief het PTA, kunnen in verband met gewijzigd
didactisch inzicht, of wegens organisatorische redenen plaatsvinden.
Voor eventuele tikfouten kan de school niet aansprakelijk worden gesteld.

Eindexamenbureau Stedelijk College

EXAMENREGLEMENT DEEL 1, 2016-2017 27

SCHOOLGEBONDEN BEPALINGEN



Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2016-2017

VMBO-TM 3

SCZ Stedelijk College



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Nederlandse taal

Blok 1 schriftelijke overhoring

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 301

Blok 1 proefwerk

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 302

Blok 2 schriftelijke overhoring

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 303

Blok 2 proefwerk

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 304

Fictie 1 markt

Praktische opdracht
p
3-5 m

2SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 305

Blok 3 schriftelijke overhoring

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 309

Blok 3 proefwerk

proefwerk
s
60 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 310

Blok 4 schriftelijkeoverhoring

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 311

2



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Nederlandse taal

Blok 4 schriftelijke overhoring

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 315

Blok 4 proefwerk

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 316

Blok 5 schriftelijke overhoring

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 317

Fictie 2 creatieve opdracht

Praktische opdracht
p
60 m

2SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 318

Blok 1 schriftelijke overhoring

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 400

Blok 1 proefwerk

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 401

Blok 2 schriftelijke overhoring

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 402

Blok 2 proefwerk

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 403

3



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Nederlandse taal

schrijfvaardigheid proefwerk

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 404

Blok 3 schriftrlijke overhoring

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 408

Blok 3  proefwerk

proefwerk
s
60 m

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 409

Blok 4 schriftelijke overhoring

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 410

Blok 4 proefwerk

proefwerk
s
60 m

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 411

Sectorwerkstuk en presentatie

Praktische opdracht
p

3SE4/5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 412

SE leesvaardigheid

schoolexamentoetsen
s
60 m

10SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 600

SE schrijfvaardigheid

schoolexamentoetsen
s
60 m

5SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 601
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Nederlandse taal

SE spelling en grammatica

schoolexamentoetsen
s
60 m

7SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 603

SE Mondeling fictie

schoolexamentoetsen
m
10 m

11SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 604

SE Kijk- en luistertoets

schoolexamentoetsen
p
90 m

11SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 605

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Franse taal

SO voca 1

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 300

SO voca 2

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 301

SO voca 3

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 302

PW voca/leestoets

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 303

SO voca 4

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 306

SO voca 5

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 307

PW voca/leestoets

proefwerk
s
60 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 308

PO lees/luister/kijk werkstuk Petit Nicolas

Praktische opdracht
p
8 u

0SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 309
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Franse taal

SO voca 6

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 312

SO voca 7

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 313

PW voca/lees/luistertoets

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 314

PO werkstuk la Grande Guerre

Praktische opdracht
p
4 u

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 315

HO taaldorp

Handelingsdeel
p
4 u

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 316

SO voca

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 400

SO voca 2

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 401

SO voca 3

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 402
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Franse taal

PW leestoets

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 403

SO voca 4

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 406

SO voca 5

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 407

SO voca 6

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 408

HO leesdossier

Handelingsdeel
p
10 u

0SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 409

PW leestoets

proefwerk
s
60 m

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 410

SE schrijfdossier

schoolexamentoetsen
s
60 m

6SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 600

SE leesdossier en woordenlijsten

schoolexamentoetsen
s
90 m

5SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 601
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Franse taal

SE dossier Civilisation

schoolexamentoetsen
s
60 m

5SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 602

SE kijk- en luistertoets CITO

schoolexamentoetsen
p
2 u

6SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 603

SE woordenlijsten,signaalwooden, vragen in het Frans: leestoets

schoolexamentoetsen
s
120 m

6SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 604

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Engelse taal

Present simple/present continuous

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 300

Toets unit 1

proefwerk
s
60 m

2SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 301

Past simple/past continuous

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 302

Toets unit 2

proefwerk
s
60 m

2SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 303

Toets unit 3

proefwerk
s
60 m

2SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 306

Toets unit 4

proefwerk
s
60 m

2SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 307

Sollicitatiebrief schriftelijke overhoring

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 308

Skillstest 1/3

proefwerk
s
60 m

2SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 309
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Engelse taal

Presentatie

Praktische opdracht
p
60 m

0SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 310

Toets unit 5

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 312

Toets unit 6

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 313

Comparative/much many SO

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 314

gespreksvaardigheden

Handelingsdeel
p
60 m

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 315

Unit 1

proefwerk
s
60 m

2SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 400

Unit 2

proefwerk
s
60 m

2SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 401

Grammer 1 en 2 SO

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 402
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Engelse taal

Taaldorp

Praktische opdracht
p
60 m

0SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 403

Unit 3

proefwerk
s
60 m

2SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 408

Unit 4

proefwerk
s
60 m

2SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 409

Grammer 3 en 4 SO

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 410

Video opdracht

Handelingsdeel
p
60 m

0SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 411

SE lezen

schoolexamentoetsen
s
90 m

6SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 600

SE schrijven

schoolexamentoetsen
s
90 m

7SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 601

SE progresstest 2

schoolexamentoetsen
s
90 m

7SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 602
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:Engelse taal

SE lees- en schrijftoets

schoolexamentoetsen
s
90 m

5SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 603

SE kijk- en luistertoets

schoolexamentoetsen
s
90 m

5SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 604

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:geschiedenis

SO begrippen en jaartallen bij het historisch overzicht H1

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 300

PW Ned van 1848 tm 1914 H1 paragraaf 1 en 2 aantekeningen en aanv materiaal

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 301

PW Ned van 1848 tm 1914 H1 paragraaf 3 en 4 aantekeningen en aanv materiaal

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 302

PO historische top 10

Praktische opdracht
p
180 m

2SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 303

SO bergippen en jaartallen bij hist. overz. H2 en H3

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 306

PW 1e wereldoorlog en interbellum 1, hist. overz H2 en aant

proefwerk
s
60 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 307

PW 1e wereldoorlog en interbellum 2, hist. overz H3 en aant

proefwerk
s
60 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 308

Filmverslag Joyeaux Noel

schriftelijke overhoring
s

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 309
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:geschiedenis

SO begrip. en jaart. WO2 en begin koude oorlog

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 312

PW WO2 en begin koude oorlog1. H4 + aant

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 313

PW WO2 en begin koude oorlog2. Boek koude oorlog H1 en 2

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 314

PO presentatie Midden Oosten

Praktische opdracht
p
15 m

2SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 315

HO Verslag excursie Noord-Frankrijk

Handelingsdeel
p

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 316

SO begrippen en jaartallen Hist. overz H5

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 400

PW Ned en de wereld na 1945 1 Hist overz H5 en aant

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 401

SO Ned en de wereld na 1945. Hist overz H5 en 6

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 405
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:geschiedenis

PW Ned en de wereld na 1945 2. Hist overz H6 en aant

proefwerk
s
60 m

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 406

PO Presentaties Ned na 1945,economische en sociale ontw.

Praktische opdracht
p
15 m

2SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 407

HO Debatwedstrijd op het Stadhuis

Handelingsdeel
m
1 dag

0SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 408

SE Ned 1848 tm 1914 H1

schoolexamentoetsen
s
120 m

9SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 600

SE 1e wereldoorlog, interbellum 3, hist overz H2 en H3

schoolexamentoetsen
s
120 m

8SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 601

SE WO2 en begin Koude Oorlog. Hist overz H en boek KO H1 en 2

schoolexamentoetsen
s
120 m

9SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 602

SE kol. relatie Ned en Indonesië. Boek kol. rel H1 tm 4

schoolexamentoetsen
s
20 m

4SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 603

SE Hist. overzicht vanaf 1900. H1 tm 6

schoolexamentoetsen
s
120 m

0SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 604

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:aardrijkskunde

SO begrippen bronnen van energie

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 300

PW bronnen van energie 1

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 301

PW bronnen van energie 2

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 302

SO Topografie bij bronnen van energie

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 303

PO bronnen van energie

schriftelijke overhoring
s
15 m

2SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 304

SO begrippen arm en rijk

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 306

PW arm en rijk 1

proefwerk
s
60 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 307

PW arm en rijk 2

proefwerk
s
60 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 308
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:aardrijkskunde

SO begrippen grenzen en identiteit

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 312

PW grenzen en identiteit 1

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 313

PW grenzen en identiteit 2

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 314

SO topografie grenzen en identiteit

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 315

Excursie Noord-Frankrijk

Handelingsdeel
p

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 316

SO begrippen water

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 400

PW water 1

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 401

PW weer en klimaat

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 402

18



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:aardrijkskunde

SO begrippen weer en klimaat

schriftelijke overhoring
s
20 m

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 406

PW weer en klimaat incl de topografie bij het onderwerp

proefwerk
s
60 m

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 407

PW bevolking en ruimte inc de topografie bij het onderwerp

proefwerk
s
60 m

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 408

PO excursie water

Praktische opdracht
p
hele dag

2SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 409

SE bronnen van energie

schoolexamentoetsen
s
120 m

10SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 600

SE Arm en rijk 3

schoolexamentoetsen
s
120 m

7SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 601

SE grenzen en identiteit 3

schoolexamentoetsen
s
120 m

8SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 602

SE water 2 inc de topografie bij het onderwerp

schoolexamentoetsen
s
120 m

7SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 603
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:aardrijkskunde

SE weer en klimaat 3

schoolexamentoetsen
s
120 m

9SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 604

Herkansing

20



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:wiskunde

PW H1 procenten

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 301

PW H2 kaart en doorsnede

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 302

SO H1 en H2

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 303

PW H3 formules en grafieken

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 304

PW H5 goniometrie

proefwerk
s
60 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 308

PW H6 verschillende verbanden

proefwerk
s
60 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 309

SO H1 t/m H5

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 310

PW H7 oppervlakte en inhoud

proefwerk
s
60 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 311
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:wiskunde

PW H8 getallen

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 315

PW H 9 grafieken en vergelijkingen

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 316

SO H1 t/m H9

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 317

PW H10 goniometrie

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 318

PW H1 statistiek en kans

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 400

PW H2 verbanden

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 401

SO H1 en H2

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 402

PW H3 afstanden en hoeken

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 403
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:wiskunde

PW H4 grafieken en vergelijkingen

proefwerk
s
60 m

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 408

PW H5 rekenen, meten en schatten

proefwerk
s
60 m

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 409

PW H6 vlakke figuren

proefwerk
s
60 m

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 410

SE H1 t/m H3

schoolexamentoetsen
s
90 m

10SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 600

SE H5 t/m H7

schoolexamentoetsen
s
90 m

10SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 601

SE H 8 t/m H10

schoolexamentoetsen
s
90 m

10SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 602

SE H1 t/m H3

schoolexamentoetsen
s
90 m

10SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 603

SE oud examen

schoolexamentoetsen
s
90 m

9SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 604

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:natuur- en scheikunde I

SO paragraaf 3.1 tm 3.3

schriftelijke overhoring
s

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 300

PW H3

proefwerk
s

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 301

SO bouw van materie

schriftelijke overhoring
s

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 302

PO hologram met iPad

Praktische opdracht
p

2SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 303

PW het weer

Handelingsdeel
p

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 304

PW paragraag 6.1 tm 6.3

proefwerk
s

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 305

SO paragraaf 2.1 tm 2.3

schriftelijke overhoring
s

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 306

PW H2

proefwerk
s

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 307
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:natuur- en scheikunde I

PO verbrandingsproducten en vlamkleur

Praktische opdracht
p

2SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 308

SO paragraaf 9.1 9.2 en 9.5

schriftelijke overhoring
s

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 309

SO paragraaf 1.1 en 1.2

schriftelijke overhoring
s

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 310

SO grote en kleine getallen

schriftelijke overhoring
s

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 311

PW H1

proefwerk
s

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 312

PO ontwerp raketneus

Praktische opdracht
p

2SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 313

SO paragraaf 12.1 en 12.2

schriftelijke overhoring
s

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 314

PW H12

proefwerk
s

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 315
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:natuur- en scheikunde I

SO paragraaf 4.1 en 4.2

schriftelijke overhoring
s

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 400

PW H4

proefwerk
s

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 401

SO paragraaf 7.1 tm 7.3

schriftelijke overhoring
s

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 402

PW H7

proefwerk
s

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 403

PO electriciteit in huis

Praktische opdracht
s

2SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 404

SO paragraaf 5.1 tm 5.3

schriftelijke overhoring
s

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 406

PW H 5

proefwerk
s

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 407

SO paragraaf 8.1 tm 8.3

schriftelijke overhoring
s

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 408
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:natuur- en scheikunde I

PW H8

proefwerk
s

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 409

PO geluid

Praktische opdracht
p

2SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 410

SE licht, beeld en bouw van materie

schoolexamentoetsen
s

10SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 600

SE verbranden, verwarmen, straling en stralingbescherming

schoolexamentoetsen
s

10SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 601

SE stoffen en materialen

schoolexamentoetsen
s

13SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 602

SE elektriciteit en energie

schoolexamentoetsen
s

10SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 603

SE kracht en beweging

schoolexamentoetsen
s

10SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 604

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:rekentoets 2ER

rekentoets kans 1 leerjaar 3
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 906

rekentoets kans 2 leerjaar 3
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 907

rekentoets kans 3 leerjaar 4
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 908

rekentoets kans 4 leerjaar 4
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 909

Hoogste cijfer behaald bij rekentoets
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 910

Herkansing

28



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:rekentoets 2A

rekentoets kans 1 leerjaar 3
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 906

rekentoets kans 2 leerjaar 3
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 907

rekentoets kans 3 leerjaar 4
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 908

rekentoets kans 4 leerjaar 4
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 909

Hoogste cijfer behaald bij rekentoets
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 910

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:biologie

SO begrippen en onderdelen H1

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 300

SO begrippen en onderdelen H2

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 301

PW h1,h2,h6

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 302

Practicum microscopie

Handelingsdeel
p
60 m

0SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 303

SO begrippen en onderdelen H6

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 304

SO begrippen en onderdelen H3

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 306

SO begrippen en onderdelen H7

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 307

PW H3, H7 en H8

proefwerk
s
60 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 308
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:biologie

SO begrippen en onderdelen H8

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 309

SO begrippen en onderdelen H9

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 310

SO begrippen en onderdelen H10

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 311

PW H9, H10 en H11

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 312

Excursie Blijdorp of vervangende opdracht

Handelingsdeel
p
4 u

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 313

SO begrippen en onderdelen H11

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 314

SO begrippen en onderdelen H5

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 400

SO begrippen en onderdelen H13

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 401

31



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:biologie

PW H5 en H13

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 402

Practicum zetmeel aantonen

Handelingsdeel
p
60 m

0SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 403

SO begrippen en onderdelen H4

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 406

SO begrippen en onderdelen H12

schriftelijke overhoring
s
60 m

1SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 407

PW H4 en H12

proefwerk
s
60 m

3SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 408

Practicum CO2 aantonen

Handelingsdeel
p
60 m

0SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 409

SE H1, H2 en H6

schoolexamentoetsen
s
120 m

6SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 600

SE H3, H7 en H8

schoolexamentoetsen
s
120 m

6SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 601
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:biologie

SE H9, H10 en H11

schoolexamentoetsen
s
120 m

6SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 602

SE H5 en H13

schoolexamentoetsen
s
120 m

5SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 603

SE H4 en H12

schoolexamentoetsen
s
120 m

5SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 604

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:economie

PW je geld en je rechten

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 300

PW inkomen en rondkomen

proefwerk
s
60 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 301

PO wonen

Praktische opdracht
p

2SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 302

PW werk aan de winkel

proefwerk
s
60 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 308

PW bedrijfsleven

proefwerk
s
60 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 314

HO sector werkstuk

Handelingsdeel
p

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 315

PW aan het werk

proefwerk
s
60 m

3SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 400

PO overheidsfinanciën

Praktische opdracht
p

2SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 401
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:economie

PO milieu

Praktische opdracht
p
120 m

2SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 405

SE Consumptie, geld en inkomen

schoolexamentoetsen
s
120 m

8SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 600

SE werk en bedrijfsleven

schoolexamentoetsen
s
120 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 601

SE inkomen en uitgaven

schoolexamentoetsen
s
120 m

5SE4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 603

SE internationale ontwikkeling

schoolexamentoetsen
s
120 m

2SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 604

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:maatschappijleer

SO H1

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 300

PW H2

proefwerk
s
45 m

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 301

PO H7

Praktische opdracht
p
5 u

2SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 302

SO H3

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 305

PW H3

proefwerk
s
45 m

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 306

SO H5

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 307

SO H6

schriftelijke overhoring
s
30 m

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 310

PW H6

proefwerk
s
45 m

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 311
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:maatschappijleer

Filmverslag

Handelingsdeel
s
3 u

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 312

SE H1 en H2

schoolexamentoetsen
s
60 m

6SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 600

SE H3 en H5

schoolexamentoetsen
s
90 m

5SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 601

SE H6

schoolexamentoetsen
s
60 m

4SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 602

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:lichamelijke opvoeding

HO Softbal

Handelingsdeel
p
60 m

0SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 307

HO Hardlopen

Handelingsdeel
p
60 m

0SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 314

HO Hockey

Handelingsdeel
p
60 m

0SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 321

HO Badminton

Handelingsdeel
p
60 m

0SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 322

HO Trampoline

Handelingsdeel
p
60 m

0SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 328

HO Hoogspringen

Handelingsdeel
p
60 m

0SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 335

HO Verspringen

Handelingsdeel
p
60 m

0SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 342

HO Stoeien

Handelingsdeel
p
60 m

0SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 349
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:lichamelijke opvoeding

HO circuit

Handelingsdeel
p
60 m

0SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 356

HO Speerwerpen

Handelingsdeel
p
60 m

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 363

HO Trefspelen

Handelingsdeel
p
60 m

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 370

HO Voetbal

Handelingsdeel
p
60 m

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 371

HO Basketbal

Handelingsdeel
p
60 m

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 372

HO Vechtsport

Handelingsdeel
p
60 m

0SE4 of SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 400

HO Dansen

Handelingsdeel
p
60 m

0SE4 of SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 401

HO Fitness

Handelingsdeel
p
60 m

0SE4 of SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 408
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:lichamelijke opvoeding

HO Dansen

Handelingsdeel
p
60 m

0SE4 of SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 411

HO Vechtsport

Handelingsdeel
p
60 m

0SE4 of SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 414

HO Fitness

Handelingsdeel
p
60 m

0SE4 of SE5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 417

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:kunstvakken I

PO architectuur (ontwerp je droomhuis)

Praktische opdracht
p
3 u

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 301

PO muziek en dans (smartlap/rap)

Praktische opdracht
p
2 u

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 302

PO toegepaste kunst (ontwerp bankbiljet)

Praktische opdracht
p
2 u

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 303

PO toegepaste kunst (ontwerp dvd hoes)

Praktische opdracht
p
2 u

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 304

PO literatuur (gedicht over dromen)

Praktische opdracht
p
4 u

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 306

PO film (Ray+opdracht)

Praktische opdracht
p
4 u

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 307

PO film (b.i.g. + opdracht)

Praktische opdracht
p
2 u

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 308

PO fotografie (verschillende opdrachten)

Praktische opdracht
p
2 u

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 309
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:kunstvakken I

PO spreekbeurt (niet zelf gekozen onderwerp)

Praktische opdracht
p
4 u

3SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 310

PO spreekbeurt (zelf gekozen onderwerp)

Praktische opdracht
p
4 u

3SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 311

PO toegepaste kunst (miniatuur Rietveldstoel)

Praktische opdracht
p
6 u

3SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 312

PO vrije opdracht

Praktische opdracht
p
2 u

1SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 600

PO mode (ontwerp mode accessoire)

Praktische opdracht
p
2 u

1SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 601

PO vrije opdracht

Praktische opdracht
p
1 u

1SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 602

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:rekentoets 2F

rekentoets kans 1 leerjaar 3
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 906

rekentoets kans 2 leerjaar 3
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 907

rekentoets kans 3 leerjaar 4
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 908

rekentoets kans 4 leerjaar 4
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 909

Hoogste cijfer behaald bij rekentoets
Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

Kolomnummer: 910

Herkansing
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:loopbaanorientatie

Qompas stap 4 hobby's en bijbaantjes

Praktische opdracht
p

0SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 300

Qompas stap 5 beroepen

Praktische opdracht
p

0SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 301

Qompas stap 6 wat wil ik?

Praktische opdracht
p

0SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 302

MBO markt

Praktische opdracht
p

0SE1Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 303

Qompas stap 7 wat kan ik?

Praktische opdracht
p

0SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 308

Qompas stap 8 opleidingen

Praktische opdracht
p

0SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 309

Qompas stap 9 portfolio ondertekenen en loopbaangesprek

Praktische opdracht
p

0SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 310

Qompas stap 10 na het VMBO

Praktische opdracht
p

0SE2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 311
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Programma van toetsing en afsluiting
Studie: VMBO-TM 3 Vak:loopbaanorientatie

3e klas stage

Praktische opdracht
p

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 314

On stage beroepenfeest

Praktische opdracht
p

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 315

On stage doe-dag

Praktische opdracht
p

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 316

Reflectie op LOB in bergerprogramma

Praktische opdracht
p

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 317

Loopbaangesprek en invullen loopbaandossier

Praktische opdracht
p

0SE3Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

Kolomnummer: 318

Herkansing
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