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Woord vooraf

Dit document bevat een overzicht van alle toetsen (proefwerken, overhoringen, werkstukken, presentatie etc.) die voor dit schooljaar op het programma staan.

Naast de afnamemomenten van toetsen (weken of periode) vind je in dit document ook nog informatie over de gewichtsfactor en de stof van elke toets.

Docenten mogen in de toetsoverzichten nog zaken (moment van afname, gewichtsfactor etc.) wijzigen. Wijzigingen in afnamemomenten worden in goed

overleg met leerlingen doorgevoerd.

In de bovenbouw zijn er ook onderdelen die meetellen voor het schoolexamen. Dit kun je uit ook dit document afleiden. Deze onderdelen zijn samen gebundeld

in het PTA. Bij onderdelen van het schoolexamen mogen niet zomaar wijzigingen doorgevoerd worden; er volgt dan een erratum op PTA.

Ben je afwezig bij een toets? Neem dan zelf met je docent contact op om een moment te prikken waarop je de toets inhaalt.

Houd daarbij het volgende in de gaten: aan het einde van elke periode moet je alles hebben ingehaald.

Indeling schooljaar 

− semester 1 bestaat uit periodes 1 en 2:

● periode 1: 30 augustus 2021 t/m 14 november 2021;

● periode 2: 15 november 2021 t/m 30 januari 2022.

− semester 2 bestaat uit periodes 3 en 4:

● periode 3: 31 januari 2022 t/m 10 april 2022;

● periode 4: 11 april 2022 t/m 8 juli 2022.



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: aardrijkskunde
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

week 41 Praktische Opdracht Globalisering hoofdstuk 1 praktische opdracht n.v.t. 3 15-10-2021

weken 44 & 45 (pww nov) Proefwerk hoofdstuk 1 WERELD, globalisering schriftelijk 60 3

week 43 Dossier hoofdstuk 1 overige n.v.t. 1 25-11-2021

weken 3 & 4 (pww jan)
Proefwerk hoofdstuk 2 AARDE, endogene en exogene 
processen

schriftelijk 60 3

week 10 Praktische Opdracht GEBIEDEN Zuid-Amerika, hoofdstuk 3 presentatie n.v.t. 3

periode 4 Praktische opdracht wijkenonderzoek Utrecht praktische opdracht n.v.t. 3 25-5-2022 domein A en E ja 0,5 nee

periode 4 Eigen Wijk Onderzoek praktische opdracht n.v.t. 3 10-6-2022 domein A en E ja 0,5 nee

weken 25 & 26 (pww jun) Dossier hoofdstuk 4 overige n.v.t. 1 20-5-2022

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 20

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 1

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 1

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 8

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 10

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: bedrijfseconomie
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

weken 44 & 45 (pww nov) Leerdoelen hoofdstukken 28 t/m 30 schriftelijk 90 2 nee

weken 3 & 4 (pww jan) Leerdoelen hoofdstukken 30 t/m 32 schriftelijk 90 2 nee

weken 11 en 12 (pww mrt) Leerdoelen hoofdstukken 30 t/m 34 schriftelijk 90 2 nee

gedurende schooljaar Portfolio-opdrachten praktische opdracht n.v.t. 1 10-6-2022 nee

weken 25 & 26 (pww jun) Leerdoelen hoofdstukken 35 t/m 38 schriftelijk 90 2 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 9

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: biologie
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

week 38 H9 Bloedsomloop schriftelijk 60 2 nee

weken 44 & 45 (pww nov) H11Regeling intern milieu en H12 Hormonen schriftelijk 90 4 nee

weken 3 & 4 (pww jan)
H1 Gedrag en
H10 Voeding en vertering

schriftelijk 90 4 nee

periodes 2 en 3 Praktische opdracht over Enzym praktische opdracht n.v.t. 2 11-2-2022 subdomeinen A1, A2 en A5 ja 1 nee

weken 11 en 12 (pww mrt)
H13 Zenuwstelsel
H14 waarnemen 

schriftelijk 90 4 nee

periode 4 Praktische opdracht over complexe onderwerpen praktische opdracht 2 10-6-2022 subdomeinen A1, A2 en A11 ja 1 nee

weken 25 & 26 (pww jun)
H15 Kwetsbare ecosystemen
H16 Systeem Aarde en de mens 

schriftelijk 90 4 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 22

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 1

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 2

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 22

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 25

Opmerking:
* Voor de opstart van een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: culturele en kunstzinnige vormgeving
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1
Discipline 5 - Muziek -  met verslaggeving of andere 
presentatievorm

praktische opdracht n.v.t. 1 12-11-2021 domeinen A, B en C ja 1 nee

periode 3
Discipline 6 - Architectuur -  met verslaggeving of andere 
presentatievorm

praktische opdracht n.v.t. 1 25-3-2022 domeinen A, B, C en D ja 1 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 2

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 6

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 2

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 0

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 8

Opmerkingen:
* Voor de opstart van een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

* Als de praktische opdrachten niet op de uiterste inleverdata zijn ingeleverd, dan zal de leerling op een nader aan te geven moment van maximaal één uur  

  de praktische opdracht alsnog moeten afronden.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: Duits
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periodes 1 en 2 Leesboek 'Am kürzeren Ende der Sonnenallee' handelingsdeel n.v.t. n.v.t. nee

weken 44 & 45 (pww nov) Hoofdstuk 1 Neue Kontakte, grammatica en idioom schriftelijk 60 1 nee

weken 3 & 4 (pww jan) Spreekvaardigheid mondeling 10 1 nee

week 6 Hoofdstuk 2 Neue Kontake, grammatica en idioom schriftelijk 40 1 nee

weken 11 en 12 (pww mrt) Leesvaardigheid schriftelijk 60 2 nee

week 15 Hoofdstuk 3 en 4 Neue Kontakte schriftelijk 40 1 nee

week 16
Schrijfvaardigheid over leesboek 'Herr Biedermann und die 
Brandschifter'

schriftelijk 80 2 nee

week 21 Luistervaardigheid kijk- en/of luistertoets 80 2 nee

week 23 Literatuur: materiaal school en leesboek 'Trügerische Stille' schriftelijk 60 2 nee

weken 25 & 26 (pww jun) Leesvaardigheid schriftelijk 60 2 nee

weken 25 & 26 (pww jun) Spreekvaardigheid mondeling 10 1 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 15

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: economie
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

weken 44 & 45 (pww nov) Leerdoelen domeinen D en F schriftelijk 90 2 nee

weken 3 & 4 (pww jan) Leerdoelen domeinen D, F en G schriftelijk 90 2 nee

weken 11 en 12 (pww mrt) Leerdoelen domein E schriftelijk 90 2 nee

gedurende schooljaar Portfolio-opdrachten praktische opdracht n.v.t. 1 10-6-2022 nee

weken 25 & 26 (pww jun) Leerdelen D t/m H1 in combinatie met IS-MB-GA-model schriftelijk 90 2 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 9

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: Engels
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Literature, Book 4 ('Twelfth night' van Shakespeare) handelingsdeel n.v.t. n.v.t. subdomein E1 ja n.v.t. nee

week 41 Gold Advanved, units 5 en 6 & Progress test 2 schriftelijk 50 6 nee

weken 44 & 45 (pww nov) Presentation presentatie 15 6 subdomein C2 ja 5 nee

weken 44 & 45 (pww nov) Reading schriftelijk 150 6 nee

week 47 Watching & Listening kijk- en/of luistertoets 60 6 nee

week 50 Gold Advanvanced , units 7 en 8 schriftelijk 50 6 nee

periode 2 Literature, book 6 handelingsdeel n.v.t. n.v.t. domein E ja n.v.t. nee

weken 3 & 4 (pww jan) Kennis van Land & Volk schriftelijk 60 6 domein F ja 1 nee

week 6 Gold Advanced, units 9 en 10 & progress test 3 schriftelijk 50 6 nee

weken 11 en 12 (pww mrt) Reading schriftelijk 150 9 nee

periodes 3 en 4 Literature, book 7 handelingsdeel n.v.t. n.v.t. domein E ja n.v.t. nee

week 21 Watching & Listening kijk- en/of luistertoets 60 6 nee

week 23 Literatuurgeschiedenis, de 19e & 20e eeuw schriftelijk 60 6 nee

periode 4 Literature, book 8 (boek van Shakespeare) handelingsdeel n.v.t. n.v.t. domein E ja n.v.t. nee

weken 25 & 26 (pww jun) Speaking mondeling 20 6 nee

weken 25 & 26 (pww jun) Writing schriftelijk 90 6 nee

gedurende schooljaar
Een door de docent te bepalen aantal schrijfopdrachten 
(maximaal 5)

handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 10-6-2022 subdomeinen D1 en D2 ja n.v.t. nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 75

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 6

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 35

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 41

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: Frans
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

weken 44 & 45 (pww nov)
Grandes Lignes chapitre 1 volledig & paquet grammaire blocs 1 
t/m 5

schriftelijk 60 1 nee

week 48 Literaire werken: Leesboek 1 schriftelijk 60 1 nee

weken 3 & 4 (pww jan) Grandes Lignes chapitre 2 volledig & signaalwoorden vwo schriftelijk 60 2 nee

weken 11 en 12 (pww mrt)
Grandes Lignes chapitre 4 volledig & paquet grammaire blocs 6 
t/m 14

schriftelijk 60 2 nee

week 14 of 15
Presentatie pays francophone,
groep 1 (week 14) en groep 2 (week 15)

presentatie 15 2 nee

week 16 Literaire werken: Leesboek 2 schriftelijk 60 2 nee

week 20 Cito Kijk- en luistervaardigheid vwo 5 kijk- en/of luistertoets 50 3 nee

gedurende schooljaar Dossier schrijven handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 25-5-2022 nee

week 22 Schrijven van een zakelijke Franse brief schriftelijk 60 3 nee

weken 25 & 26 (pww jun) Spreekvaardigheid mondeling 15 3 nee

weken 25 & 26 (pww jun) Leesvaardigheid schriftelijk 90 3 nee

gedurende schooljaar Het lezen van twee literatiare werken handelingsdeel n.v.t. n.v.t. subdomein E1 ja n.v.t. nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 22

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0 week 48

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 8

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 8

Opmerking:
* Voor de opstart van het 'Dossier schrijven' ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan dit dossier moet voldoen.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: geschiedenis
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

week 41 Tijdvak 7 Handboek schriftelijk 40 2 nee

weken 44 & 45 (pww nov) Tijdvak 5-6-7 plus Verlichting en politieke cultuur 19de eeuw schriftelijk 90 4 domeinen A en C ja 2 nee

weken 3 & 4 (pww jan) Tijdvak 8 en thema China en modern imperialisme schriftelijk 90 4 domeinen A en C ja 2 nee

weken 11 en 12 (pww mrt) Tijdvak 9 Handboek schriftelijk 60 3 nee

periode 3 Tweede Wereldoorlog praktische opdracht n.v.t. 3 1-4-2022 nee

week 21 Tijdvakken 9 en 10 Handboek schriftelijk 60 3 nee

weken 25 & 26 (pww jun) Tijdvak 8 t/m 10 Handboek & thema 'Rechtstaat en democratie' schriftelijk 90 4 domeinen A, C en E ja 3 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 23

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 3

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 7

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 10

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 20

Opmerking:
* Voor de opstart van de praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: Griekse taal en cultuur
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Woorden schriftelijk 15 1 nee

weken 44 & 45 (pww nov) Kerntoets grammatica en woorden schriftelijk 60 3 nee

periode 2 PO Rome 1)
praktische opdracht n.v.t. 2 7-2-2022 domeinen C, D en E ja 2 nee

periode 2 Woorden 2)
schriftelijk 15 1 domeinen A en B ja n.v.t. nee

weken 3 & 4 (pww jan) Poëzie tekst verklaren en vertalen: epos schriftelijk 90 3 domeinen A en B ja 2 nee

periode 3 PO KCV 1) praktische opdracht n.v.t. 2 4-4-2022 domeinen C, D en E ja 1 nee

periode 4 Woorden 3)
schriftelijk 15 1 domeinen A en B ja n.v.t. nee

weken 25 & 26 (pww jun) Poëzie tekst verklaren en vertalen: epos schriftelijk 150 3 domeinen A en B ja 2 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 16

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 7

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 9

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 16

Opmerkingen:
1) Voor de opstart van een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

2) Als voor dit deel hoger dan een 7,5 wordt behaald, levert dit 0,5 bonuspunt op voor het schoolexamen van de proefwerkweek van maart. Het maximaal te behalen cijfer is een 10.

3) Als voor dit deel hoger dan een 7,5 wordt behaald, levert dit 0,5 bonuspunt op voor het schoolexamen van de proefwerkweek van juni. Het maximaal te behalen cijfer is een 10.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: kunst algemeen
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 3 Gemiddelde van toetsen en opdrachten 'Hofcultuur' schriftelijk 60 1 nee nee

periode 4
Gemiddelde toetsen en opdrachten 'Burgerlijke cultuur 17e 
eeuw'

schriftelijk 60 1 nee nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 2

Opmerking:

De op één decimaal afgeronde cijfers voor het overgangsrapport voor kunst algemeen en kunst beeldende vormgeving worden gemiddeld en afgerond op een geheel cijfer. Dit cijfer telt als één cijfer mee voor het overgangsrapport.

Zo wordt er ook omgesprongen met de cijfers voor kunst algemeen en kunst muziek.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: kunst beeldende vormgeving
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1
Autonoom/toegepast/naar verbaal gegeven of naar de 
werkelijkheid en n.a.v. eigen beeldend werk

praktische opdracht n.v.t. 2 6-11-2021 domeinen A en B ja 2 nee

periodes 2 en 3
Autonoom/toegepast/naar verbaal gegeven of naar de 
werkelijkheid en n.a.v. eigen beeldend werk

praktische opdracht n.v.t. 2 12-3-2022 domeinen A en B ja 2 nee

periodes 3 en 4
Autonoom/toegepast/naar verbaal gegeven of naar de 
werkelijkheid en n.a.v. eigen beeldend werk

praktische opdracht n.v.t. 2 17-6-2022 domeinen A en B ja 2 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 6

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 4

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 6

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 8

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 18

Opmerking:
* Voor de opstart van een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: kunst muziek
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Compositieopdracht 1 praktische opdracht n.v.t. 1 15-10-2021 nee nee

periode 2 Compositieopdracht 2 praktische opdracht n.v.t. 1 14-1-2022 nee nee

periode 2 Repertoire praktische opdracht n.v.t. 1 14-1-2022 nee nee

gedurende schooljaar Ervaringsonderzoek buiten school kumu/kua praktische opdracht n.v.t. 1 10-6-2022
subdomeinen A2 en A3 &

domein C
ja 2 nee

gedurende schooljaar Repertoire periode 3 met ondersteuning theorie praktische opdracht n.v.t. 1 28-3-2022 domeinen A en B ja 1 nee

gedurende schooljaar Repertoire periode 4 met ondersteuning theorie praktische opdracht n.v.t. 1 13-6-2021 domeinen A en B ja 1 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 6

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 4

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 16

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 20

Opmerkingen:
* Voor de opstart van een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

* Een bijdrage leveren aan Isala Musica is verplicht en telt ook mee binnen het cijfer voor repertoire.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: Latijnse taal en cultuur
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Woorden schriftelijk 15 1 nee

weken 44 & 45 (pww nov) Kerntoets grammatica en woorden schriftelijk 60 3 nee

periode 2 PO Rome 1)
praktische opdracht n.v.t. 2 7-2-2022 domeinen C, D en E ja 2 nee

periode 2 Woorden 2)
schriftelijk 15 1 domeinen A en B ja n.v.t. nee

weken 3 & 4 (pww jan) Poëzie tekst verklaren en vertalen: epos schriftelijk 90 3 domeinen A en B ja 2 nee

periode 3 PO KCV 1) praktische opdracht n.v.t. 2 4-4-2022 domeinen C, D en E ja 1 nee

periode 4 Woorden 3)
schriftelijk 15 1 domeinen A en B ja n.v.t. nee

weken 25 & 26 (pww jun) Poëzie tekst verklaren en vertalen: epos schriftelijk 150 3 domeinen A en B ja 2 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 16

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 7

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 9

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 16

Opmerkingen:
1) Voor de opstart van een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

2) Als voor dit deel hoger dan een 7,5 wordt behaald, levert dit 0,5 bonuspunt op voor het schoolexamen van de proefwerkweek van maart. Het maximaal te behalen cijfer is een 10.

3) Als voor dit deel hoger dan een 7,5 wordt behaald, levert dit 0,5 bonuspunt op voor het schoolexamen van de proefwerkweek van juni. Het maximaal te behalen cijfer is een 10.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: levensbeschouwing
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1
Verwerking van de stof uit ‘Het menselijk bestaan’.
Opdracht Zingeving Z-1

praktische opdracht n.v.t. 2 1-10-2021 n.v.t. ja 2 nee

periode 1
Verwerking van de stof uit ‘Het menselijk bestaan’                                                 
Opdracht Zingeving Z-2

praktische opdracht n.v.t. 3 29-10-2021 n.v.t. ja 3 nee

periodes 1 en 2
Opdracht bij de filmdocu “Bij de beesten af”.
Filmopdracht en beoordeling

praktische opdracht n.v.t. 2 19-11-2021 n.v.t. ja 2 nee

periodes 2 en 3
Verwerking van de stof uit ‘Het menselijk bestaan’ en ‘ Wie is de 
mens’
Opdracht Zingeving Z-3

praktische opdracht n.v.t. 4 4-2-2022 n.v.t. ja 4 nee

weken 3 & 4 (pww jan)

Hoofdstukken 1 t/m 8 uit het boek 'Vrij zicht op het menselijk 
bestaan’  
Katern filosofie: 'Wie is de mens?'
Werkbladen 'Tien manieren van zingeving en zes kernvragen'
Katern Filosofie V5

schriftelijk 60 14 n.v.t. ja 14 ja

periode 3

Filmproject
Het project bestaat uit een filmopdracht en het schrijven van 
een ethisch artikel naar aanleiding van de inhoud van de film.

praktische opdracht n.v.t. 7 25-2-2022 n.v.t. ja 7 nee

periode 4 Project Muziek en Reclame Levensbeschouwing presentatie n.v.t. 4 n.v.t. ja 4 nee

weken 25 & 26 (pww jun)
Toets Ethiek
Hoofdstukken 1 t/m 3 uit het boek 'Vrij zicht op ethiek'
Werkbladen Stappenplan, Normen en waarden

schriftelijk 90 14 n.v.t. ja 14 ja

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 50

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 50

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 0

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 50

Opmerkingen:
* Voor de opstart van een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: lichamelijke opvoeding (LO)
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

gedurende schooljaar
Iedere periode laat de leerling een actieve en betrokken houding 
zien bij de praktische onderdelen die voortkomen uit de 
verschillende domeinen A t/m E van de eindtermen.

handelingsdeel n.v.t. n.v.t. domeinen A t/m E ja n.v.t. nee

Opmerking beoordeling:

Als een leerling in vwo 5 LO met de beoordeling 'goed' heeft 
afgesloten en in vwo 6 met goed gevolg deelneemt aan de 
lessen sportoriëntatie, dan zal het vak LO met een goed worden 
afgesloten. In alle andere gevallen zal LO worden afgesloten 
met een 'voldoende'. Indien niet alle lessen gevolgd zijn, kan er 
een extra opdracht en/of activiteit volgen om het vak met een 
voldoende af te sluiten.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: natuurkunde
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Onderzoek mechanica praktische opdracht n.v.t. 1 25-10-2021 domeinen A, C, H en I ja 1 nee

weken 44 & 45 (pww nov)
Hoofdstukken 7 en 8 
Energie omzetten en trillingen schriftelijk 60 2 nee

weken 3 & 4 (pww jan)
Hoofdstukken 8, 9 en 13
Trillingen, golven en straling schriftelijk 90 2 nee

weken 11 en 12 (pww mrt)
Hoofdstukken 12 en 13 
Atoomfysica en straling schriftelijk 90 1 nee

periode 4 Experimenteel onderzoek praktische opdracht n.v.t. 2 10-6-2022
domeinen A, H en I &

 keuze uit domeinen B, C, 
D, E, F en G

ja 2 nee

weken 25 & 26 (pww jun)

Hoofdstukken 5, 7, 8, 9, 12 en 13 
Eigenschappen van stoffen, energie omzetten, trillingen, golven, 
atoomfysica en straling

schriftelijk 120 4 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 12

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 3

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 12

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 15

Opmerking:
* Voor de opstart van eeb praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: Nederlands
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

week 39 Hoofdstuk 3.3 Pitchen & boek 1 presentatie n.v.t. 1 subdomein E1 ja n.v.t. nee

week 40 Hoofdstuk 3.4 Poëzie schriftelijk 60 1 nee

weken 44 & 45 (pww nov) Hoofdstuk 2.4 Zakelijke tekst schriftelijk 90 2 nee

week 49 Hoofdstuk 3.2 Schrijven over boeken (o.a. boek 2) schriftelijk 80 1 subdomein E1 ja n.v.t. nee

weken 3 & 4 (pww jan) Hoofdstuk 4.1 Krant schriftelijk 90 2 nee

week 6 Hoofdstuk 2.3 Documentatiemap praktische opdracht n.v.t. 4 11-1-2022 nee

week 8 Verwerkingsopdracht boek 3 handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 25-2-2022 subdomein E1 ja n.v.t. nee

weken 11 en 12 (pww mrt)
Hoofdstuk 1.1 Stijl
Hoofdstuk 2.1 Spelling

schriftelijk 90 2 nee

week 14 Hoofdstuk 2.2 Praten en schrijven presentatie n.v.t. 1 nee

week 16 Hoofdstuk 3.6 Aspecten van de middeleeuwen & boek 4 schriftelijk 80 2 subdomein E1 ja n.v.t. nee

weken 25 & 26 (pww jun)

Hoofdstuk 3.1 Literaire begrippen
Hoofdstuk 3.4 Poëzie
Hoofdstuk 3.5 Dichters
Boek 5

mondeling 40 n.v.t. subdomein E1 ja n.v.t. nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 16

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 10

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 10

Opmerking:
* Voor de opstart van het handelingsdeel ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan voldaan moet worden.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: onderzoek & ontwerpen
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Ontwerpproject - product (groepscijfer) praktische opdracht n.v.t. 1 3-11-2021 nee

periode 1 Ontwerpproject - proces (individueel cijfer) praktische opdracht n.v.t. 1 3-11-2021 nee

periode 1 Website handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 5-11-2021 nee

periode 1 Ideegeneratie en visualisatie handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 5-11-2021 nee

periode 2 Arduino óf OnShape handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 24-12-2021 nee

periode 2 Onderzoeksproject - product (groepscijfer) praktische opdracht n.v.t. 1 28-1-2022 nee

periode 2 Onderzoeksproject - proces (individueel cijfer) praktische opdracht n.v.t. 1 28-1-2022 nee

periodes 2 en 3 Presenteren handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 25-3-2022 nee

periodes 3 en 4 Productietechnieken handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 24-6-2022 nee

periodes 3 en 4 Keuzeproject - product (groepscijfer) praktische opdracht n.v.t. 4 24-6-2022
domeinen A, B en C & minimaal 

één subdomein uit domein D
ja 2 nee

periodes 3 en 4 Keuzeproject - proces individueel (individueel cijfer) praktische opdracht n.v.t. 4 24-6-2022
domeinen A, B en C & minimaal 

één subdomein uit domein D
ja 2 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 10

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 2

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 4

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 8

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 14

Opmerkingen:
* Voor de opstart van een praktische opdracht of een handelingsdeel ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan voldaan moet worden. Bij een praktische opdracht wordt ook nadere informatie verstrekt over de beoordeling.

* In de bovenbouw van het vwo moeten er In totaal minimaal drie subdomeinen uit domein D onderdeel uitmaken van het schoolexamen.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 profielwerkstuk Schooljaar 2021-2022
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periodes 2 en 3 Oriëntatie- en keuzefase n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. ja n.v.t. nee

periodes 3 en 4 Opzetfase en eventueel onderzoeksfase n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. ja n.v.t. nee

Opmerking:

* De leerlingen ontvangen schiftelijk informatie over de eisen waaraan het profielwerkstuk moet voldoen en over de beoordeling van het profielwerkstuk. 

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: scheikunde
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

weken 44 & 45 (pww nov) Hoofdstukken 8 en 9 (t/m §9.4) zuren en basen schriftelijk 90 4 nee

weken 3 & 4 (pww jan) Hoofdstuk 11 en 12 (t/m §12.3) redox en molecuulbouw schriftelijk 90 4 nee

weken 11 en 12 (pww mrt) Hoofdstuk 10 Analyse schriftelijk 90 2 nee

periode 4 Stofanalyse-opdracht praktische opdracht n.v.t. 2 3-6-2022
domein A en subdomeinen C2, 

D1, D2, E1 en E5 ja 4 nee

weken 25 & 26 (pww jun) Alle stof van V4 en V5 (hoofdstukken 1 t/m 14) schriftelijk 120 8

domeinen A, B, D en F en 
subdomeinen C1 t/m C7, C10 en 

E1 t/m E4
ja 2 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 20

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 6

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 14

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 20

Opmerking:
* Voor de opstart van de praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: wiskunde A
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

week 38 H1 Herleiden schriftelijk 50 2

weken 44 & 45 (pww nov) H1 en H3 & vaardigheden schriftelijk 90 4

week 51 H2 en H4 Statistiek en verdelingen schriftelijk 80 4

periode 3 PO Perspectief praktische opdracht 80 2
n.v.t.

(vindt tijdens les 
plaats)

domein F ja 3 nee

week 8 H5 Logaritmen schriftelijk 50 2

week 16 H6 Rijen en recursie schriftelijk 50 2

weken 11 en 12 (pww mrt) H7 en H8 & vaardigheden 3 en 4 schriftelijk 90 4

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 20

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 3

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 42

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 45

Opmerking:
* Voor de opstart van de praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: wiskunde B
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

weken 44 & 45 (pww nov)
hoofdstuk 1: Logaritmische functies en                             
hoofdstuk 2: Functies bewerken

schriftelijk 90 4   nee n.v.t. nee

weken 3 & 4 (pww jan)
hoofdstuk 3: Kettingregel en                                                                                 
hoofdstuk 6: Product- en quotiëntfuncties

schriftelijk 90 4   nee n.v.t. nee

weken 3 & 4 (pww jan)
hoofdstuk 5: Cirkels en                                                          
hoofdstuk 7: Meetkunde: rekenen of redeneren

schriftelijk 90 4   nee n.v.t. nee

week 23
hoofdstuk 4: Integreren en                                                   
hoofdstuk 8: Goniometrische functies

schriftelijk 90 4   nee n.v.t. nee

periode 4

Diophantische vergelijkingen                                                   
Vooraf bestuderen:                                                                               
Moderne wiskunde vwo 4 hoofdstuk 9: Getaltheorie   
Handout over Diophantische vergelijkingen.

praktische opdracht 80 4
n.v.t.

(vindt tijdens les 
plaats)

domeinen A en F ja 2 nee

weken 25 & 26 (pww jun) Vaardigheden 1, 2, 3 en 4 schriftelijk 120 6  domeinen  A, B, C, D en E ja 6 nee

          

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 26

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 8

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 30

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 38

                   

Opmerking:
* Voor de opstart van een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: wiskunde C
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

40 H1 Formules herleiden schriftelijk 50 2 nee

44 & 45 (pww nov)
H3 Perspectief
Vaardigheden 1

schriftelijk 90 4 nee

48 H4 Toevalsvariabelen schriftelijk 50 2 nee

3 & 4 (pww jan)
H5 Logaritmen
Vaardigheden 2

schriftelijk 90 4 nee

6 H2 Statistiek schriftelijk 40 2 nee

11 &12 (pww mrt)
H6 Rijen en recursie
Vaardigheden 3

schriftelijk 90 4 nee

20 H7 De binomiale verdeling schriftelijk 40 2 nee

25 & 26 (pww jun/jul)
H8 Uit de geschiedenis van de wiskunde
Vaardigheden 3

schriftelijk 90 4 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 24

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2021-2022
Vak: wiskunde D
Cohort 2020-2023

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

weken 44 & 45 (pww nov)
Moderne wiskunde 4 VWO wisD (editie11): 
Hoofdstuk 3: Stochasten                                                  
Hoofdstuk 4: Kansverdelingen

schriftelijk 90 4   nee

weken 3 & 4 (pww jan)
Moderne wiskunde 4 VWO wisD (editie11): 
hoofdstuk 1: Vectoren in de ruimte en                                  
hoofdstuk 2: Hoeken en afstanden in de ruimte

schriftelijk 90 4   nee

weken 11 en 12 (pww mrt)

Moderne wiskunde 4 VWO wisD (editie11): 
Hoofdstuk 7: Complexe getallen
                                                            
Moderne wiskunde 5 VWO wisD (editie11): 
Hoofdstuk 5: Complexe functies

schriftelijk 120 6  domeinen A en E ja 1 nee

weken 25 & 26 (pww jun)

Moderne wiskunde 5 VWO wisB (editie 11):
Hoofdstuk 9: Matrices                                                                                 

Moderne wiskunde 5 VWO wisD (editie 11):
Hoofdstuk 8: Grafentheorie
                                                                          
Matrixrekening en lineaire afbeeldingen toepassen in 
Geogebra

schriftelijk 120 6  domeinen A en G ja 1 nee

          

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapport 20

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 1

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 2

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 7

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 10

Schoolexamen


