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

moment van afname krijg je nog te horen van de docenten.

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

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

Denk verder aan het volgende: bij onderdelen van het schoolexamen moet je telefonisch afgemeld worden bij je teamleider.

Indeling schooljaar 

− semester 1 bestaat uit periodes 1 en 2:

● periode 1: 22 augustus 2022 t/m 20 november 2022;

● periode 2: 21 november 2022 t/m 5 februari 2023.

− semester 2 bestaat uit periodes 3 en 4:

● periode 3: 6 februari 2023 t/m 16 april 2023;

● periode 4: 17 april 2023 t/m 7 juli 2023.

Toetsweken

Gedurende het schooljaar zijn er drie toetsweken:

− toetsweek november: wo. 9 november 2022 t/m wo. 16 november 2022;

− toetsweek maart: wo. 15 maart 2023 t/m wo. 22 maart 2023;

− toetsweek juni: ma. 19 juni 2023 t/m ma. 26 juni 2023.

Het rooster voor de toetsweek ontvang je ruimschoots voor de toetsweek.



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: aardrijkskunde
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Praktische Opdracht "Globalisering" praktische opdracht n.v.t. 3 nee

toetsweek november Proefwerk hoofdstuk 1 WERELD (globalisering) schriftelijk 60 3 nee

periode 1 Dossier hoofdstuk 1 overige n.v.t. 1 nee

toetsweek maart
Proefwerk hoofdstuk 2 AARDE (endogene en exogene 
processen) en hoofdstuk 3 ZUID-AMERIKA (par. 1, 2, 5 en 6)

schriftelijk 90 3 nee

periodes 2 en 3 Praktische Opdracht GEBIEDEN Zuid-Amerika, hoofdstuk 3 praktische opdracht n.v.t. 3 nee

periode 4
Praktische Opdracht "Wijkonderzoek" onderdelen Utrecht én 
Eigen Wijk              

praktische opdracht n.v.t. 6 2-6-2023 domein A en E ja 2 nee

periode 4 Dossier hoofdstuk 4 overige n.v.t. 1 nee

toetsweek juni Proefwerk hoofdstuk 4 LEEFOMGEVING (stedelijke gebieden) schriftelijk 90 3 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 23

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 2

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 2

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

Opmerking:

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

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: bedrijfseconomie
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

toetsweek november H28 t/m H30 schriftelijk 90 2 nee

periode 2 H31 en H32 schriftelijk 70 2 nee

toetsweek maart H28 t/m H34 schriftelijk 90 2 nee

gedurende schooljaar Portfolio opdrachten overige n.v.t. 1 26-5-2023 nee

toetsweek juni H35 t/m H38 en balansmutaties schriftelijk 90 2 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 9

Opmerking:

* Voor de opstart van de 'Portfolie opdrachten' ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan deze opdrachten moeten voldoen en over de beoordeling hiervan.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: biologie
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 H9 Bloedsomloop schriftelijk 60 2 nee

toetsweek november H11Regeling intern milieu en H12 Hormonen schriftelijk 90 4 nee

periode 2 H1 Gedrag schriftelijk 60 2 nee

periode 2 H13 Zenuwstelsel schriftelijk 60 2 nee

periode 2 Praktische opdracht over Enzym praktische opdracht n.v.t. 2 17-2-2022 subdomeinen A1, A2 en A5 ja 1 nee

toetsweek maart
H2 Cel en leven, H10 Voeding en vertering, 
H13 Zenuwstelsel & H14 Waarnemen schriftelijk 120 4

nee

periode 4 Praktische opdracht over complexe onderwerpen praktische opdracht n.v.t. 2 9-6-2022 subdomeinen A1, A2 en A11 ja 1 nee

periode 4
H15 Kwetsbare ecosystemen en H16 Systeem Aarde en de 
mens schriftelijk 90 4

nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 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 betreffende praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de betreffende praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: culturele en kunstzinnige vorming
Cohort 2021-2024

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 18-11-2022 A,B,C ja 1 nee

periode 3
Discipline 6 - Architectuur -  met verslaggeving of andere 
presentatievorm praktische opdracht n.v.t. 1 24-3-2023 A,B,C,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

Opmerking:

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

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: Duits
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

toetsweek november Hoofdstuk 1 Neue Kontakte, grammatica en idioom schriftelijk 60 1 nee

periode 2 Luistervaardigheid kijk- en/of luistertoets 60 1 nee

periode 3 Hoofdstuk 2 Neue Kontake, grammatica en idioom schriftelijk 40 1 nee

toetsweek maart Leesvaardigheid h5 + v6 tekst schriftelijk 60 2 nee

periode 4 Hoofdstuk 3 en 4 Neue Kontakte schriftelijk 40 1 nee

periode 4 Schrijfvaardigheid over leesboek 'Die weiße Rose' schriftelijk 80 2 nee

periode 4 Luistervaardigheid kijk- en/of luistertoets 60 1 nee

periode 4 Literatuur: materiaal school en leesboek 'Trügerische Stille' schriftelijk 60 2 nee

periode 4 Spreekvaardigheid mondeling 10 2 nee

toetsweek juni Leesvaardigheid v6 tekst schriftelijk 60 2 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 15

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: economie
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

toetsweek november
Leerdoelen domein D (m.b.v. het boekje marktgedrag en 
marktresultaat en overheidsinvloed) 

schriftelijk 90 2 nee

periode 2
Vervolg leerdoelen Domein D en F (m.b.v. het boekje 
marktgedrag en marktresultaat en overheidsinvloed)  

schriftelijk 70 2 nee

toetsweek maart
Leerdoelen domeinen E en G (m.b.v. behulp van 
examenopdrachten) 

schriftelijk 90 2 nee

gedurende schooljaar Portfolio opdrachten overige n.v.t. 1 26-5-2023 nee

toetsweek juni Leerdoelen  domeinen D t/m H (m.b.v. examenopdrachten) schriftelijk 90 2 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 9

Opmerking:

* Voor de opstart van de 'Portfolie opdrachten' ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan deze opdrachten moeten voldoen en over de beoordeling hiervan.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: Engels
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Gold Advanced, units 5 en 6 & Progress Test 2 schriftelijk 60 5  nee

toetsweek november Presentatie presentatie 10 6  subdomein C2 ja 5 nee

toetsweek november Leesvaardigheid schriftelijk 150 6  nee

periode 1 Leeslijst boek 5, zie opmerking 1 handelingsdeel n.v.t. n.v.t.  05-11-2022 subdomein E1 ja n.v.t. nee

periode 2 Kijk- en luistervaardigheid kijk- en/of luistertoets 60 6  nee

periode 2 Gold Advanced, units 7 en 8 schriftelijk 60 6  nee

periode 2 Kennis van Land & Volk schriftelijk 60 6  domeinen A, B, C, D en E ja 1 nee

periode 2 Leeslijst boek 6, zie opmerking 1 handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 12-12-2022 subdomein E1 ja n.v.t. nee

periode 3 Gold Advanced units 9 en 10 schriftelijk 60 7  nee

toetsweek maart Leesvaardigheid schriftelijk 150 9  nee

periode 3 Leeslijst boek 7, zie opmerking 1 handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 20-2-2023 subdomein E1 ja n.v.t. nee

periode 4 Kijk- en luistervaardigheid kijk- en/of luistertoets 60 6  nee

periode 4 Literatuurgeschiedenis: 19e & 20e eeuw schriftelijk 60 9  nee

periode 4 Leeslijst boek 8, zie opmerking 1 handelingsdeel n.v.t. n.v.t.  1-5-2023 subdomein E1 ja n.v.t. nee

periode 4 Aftekenen schrijfdossier, zie opmerking 2 handelingsdeel n.v.t. n.v.t.  22-5-2023 subdomeinen D1 en D2 ja n.v.t. nee

toetsweek juni Schrijfvaardigheid (Essay) schriftelijk 90 6 nee

toetsweek juni Gespreksvaardigheid mondeling 20 6  nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 78

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

Opmerkingen:

1) De gelezen literaire werken 5, 6, 7 en 8 worden getoetst tijdens een mondeling schoolexamen in vwo 6.

2) Het schrijfdossier bestaat uit een schrijfopdrachten die door de docent wordt bepaald; dit aantal bedraagt maximaal 5. Het schrijfdossier moet aangeleverd worden in een snelhechter.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: Frans
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Literair werk: leesboek 1 & literatuurgeschiedenis schriftelijk 80 1 nee

toetsweek november
Grandes Lignes chapitre 1 volledig, référence blocs 1 t/m 5 & 
paquet grammaire blocs 1 t/m 5

schriftelijk 60 1 nee

periode 2
Grandes Lignes chapitre 2 volledig, référence blocs 6 t/m 10 & 
signaalwoorden vwo

schriftelijk 80 2 nee

periode 3 Literair werk: leesboek 2 & literatuurgeschiedenis schriftelijk 80 2 nee

toetsweek maart
Grandes Lignes chapitre 4 volledig & 
référence blocs 11 t/m 15

schriftelijk 60 2 nee

periode 3 Presentatie presentatie 15 2 nee

gedurende schooljaar Dossier écriture en français, zie opmerking 1 schriftelijk n.v.t. n.v.t. 7-6-2023 nee

periode 4 Schrijfvaardigheid schriftelijk 80 3 nee

periode 4 Cito kijk- en luistervaardigheid kijk- en/of luistertoets 50 3 nee

periode 4 Literair werk: leesboek 3 & literatuurgeschiedenis schriftelijk 80 3 nee

toetsweek juni Spreekvaardigheid mondeling 15 3 nee

toetsweek juni Leesvaardigheid & signaalwoorden vwo schriftelijk 90 3 nee

gedurende schooljaar Het lezen van drie literaire werken handelingsdeel n.v.t. n.v.t. subdomein E1 ja n.v.t. nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 25

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 8

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

Opmerking:

1) Voor de opstart van het 'Dossier Ecriture en français' ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan dit moet voldoen.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: Griekse taal en cultuur
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Woorden schriftelijk 10 1 nee

periode 1 Kerntoets grammatica en woorden schriftelijk 60 3 nee

toetsweek november Toets vertalen Herodotos schriftelijk 60 3 nee

periode 2 of periode 3 Woorden 1) schriftelijk 10 1 domeinen A en B ja n.v.t. nee

toetsweek maart Tekst verklaren en vertalen: Herodotos schriftelijk 150 3 domeinen A en B ja 2 ja

periodes 3 en 4 Praktische opdracht KCV 2) praktische opdracht n.v.t. 2 7-6-2023 domeinen C, D en E ja 1 nee

periode 4 Woorden 3) schriftelijk 10 1 domeinen A en B ja n.v.t. nee

toetsweek juni Tekst verklaren en vertalen Homeros schriftelijk 150 3 domeinen A en B ja 2 ja

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 17

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 5

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6

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

Opmerkingen:

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

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

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

Schoolexamen



Toetsoverzicht PTA vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: geschiedenis
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Tijdvak 7 schriftelijk 40 2 nee

toetsweek november Tijdvakken 5, 6 en 7 & thema Verlichting schriftelijk 90 4 domeinen A en C ja 2 nee

toetsweek maart Tijdvak 8 & thema China schriftelijk 90 4 domeinen A en C ja 2 nee

periode 4 Tijdvak 9 schriftelijk 60 3 nee

periode 4 Praktische opdracht:: WOII praktische opdracht n.v.t. 2 nee

toetsweek juni Tijdvakken 8 t/m 10 & domein D schriftelijk 90 4 domeinen A, C, D en E ja 3 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 19

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 een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de betreffende praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de betreffende praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: kunst algemeen
Cohort 2021-2024

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 van hofcultuur in de 16e 
en 17e eeuw

schriftelijk 60 1 nee

periode 4
Gemiddelde van toetsen en opdrachten van Burgerlijke cultuur 
in de 17e eeuw 

schriftelijk 60 1 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 2

Opmerking:

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

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: kunst beeldende vormgeving
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periodes 1 en 2
Autonoom/toegepast/naar verhaal of naar de werklijkheid en 
n.a.v. eigen beeldend werk

praktische opdracht n.v.t. 2 25-11-2022 domeinen A en B ja 2 nee

periodes 2 en 3
Autonoom/toegepast/naar verhaal of naar de werklijkheid en 
n.a.v. eigen beeldend werk

praktische opdracht n.v.t. 2 24-3-2023 domeinen A en B ja 2 nee

periodes 3 en 4
Autonoom/toegepast/naar verhaal of naar de werklijkheid en 
n.a.v. eigen beeldend werk

praktische opdracht n.v.t. 2 9-6-2023 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 14

Opmerking:

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

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: kunst muziek
Cohort 2021-2024

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 21-10-2022 domeinen A, B en C nee

periode 2 Compositieopdracht 2 praktische opdracht n.v.t. 1 6-1-2023 domeinen A, B en C nee

periodes 1 en 2 Onderzoek filmmuziek periode massacultuur - Hair overige n.v.t. 1 2-12-2022 (sub)domeinen A2, A3 en C ja 2 nee

periodes 2 en 3
Repertoire met ondersteuning theorie; podiumervaring opdoen 
bij een activiteit vanuit school maakt hiervan onderdeel uit

praktische opdracht n.v.t. 1 14-4-2023 domeinen A en B ja 1 nee

periode 4 Repertoire met ondersteuning theorie praktische opdracht n.v.t. 1 16-6-2023 domeinen A en B ja 1 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 5

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 6

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

Opmerking:

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

Schoolexamen



Toetsoverzicht PTA vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: Latijnse taal en cultuur
Cohort 2021-2024

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

periode 1 Kerntoets grammatica en woorden schriftelijk 60 3 nee

toetsweek november Toets vertalen Ovidius schriftelijk 60 3 nee

periode 2 of periode 3 Woorden 1)
schriftelijk 15 1 domeinen A en B ja nee

toetsweek maart Tekst verklaren en vertalen Ovidius schriftelijk 90 3 domeinen A en B ja 2 ja

periodes 3 en 4 Praktische opdracht KCV 2) praktische opdracht n.v.t. 2 7-6-2023 domeinen C, D en E ja 1 nee

periode 4 Woorden 3)
schriftelijk 15 1 domeinen A en B ja nee

toetsweek juni Tekst verklaren en vertalen Ovidius schriftelijk 150 3 domeinen A en B ja 2 ja

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 17

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 5

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 7

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 12

Opmerkingen:

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

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

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

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: levensbeschouwing
Cohort 2021-2024

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

handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 7-10-2022 n.v.t. ja
n.v.t. 

(naar behoren afronden)
nee

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

handelingsdeel n.v.t. n.v.t. 4-11-2022 n.v.t. ja
n.v.t. 

(naar behoren afronden)
nee

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

praktische opdracht n.v.t. 1 24-11-2022 n.v.t. ja 1 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. 2 10-2-2023 n.v.t. ja 2 nee

periode 2

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 4 n.v.t. ja 4 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. 2 11-3-2023 n.v.t. ja 2 nee

periode 4 Project Muziek en Reclame Levensbeschouwing presentatie n.v.t. 2 n.v.t. ja 2 nee

toetsweek juni
Ethiek
Hoofdstukken 1 t/m 3 uit het boek 'Vrij zicht op ethiek'.
Werkbladen Stappenplan, Normen en waarden.

schriftelijk 90 4 n.v.t. ja 4 ja

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 15

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 15

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 0

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

Opmerkingen:
* Voor de opstart van een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de betreffende praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de betreffende praktische opdracht
* Voor praktische opdrachten niet niet tijdig worden ingeleverd volgt een nader te bepalen inhaalmoment.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: lichamelijke opvoeding (LO)
Cohort 2021-2024

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 2022-2023
Vak: natuurkunde
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Project Mechanica praktische opdracht n.v.t. 1 7-10-2022 nee

toetsweek november Proefwerk Hoofdstuk 7 Energie en 8 Trillingen schriftelijk 60 2 nee

periode 2 Proefwerk Hoodstuk 8 Trillingen en 9 Golven schriftelijk 60 2 nee

periode 3 Stralingspracticum praktische opdracht n.v.t. 1 6-3-2023 nee

toetsweek maart Proefwerk hoofdstuk 12 Atoomfyscia en 13 Straling schriftelijk 60 1 nee

periode 4 Expirimenteel onderzoek praktische opdracht n.v.t. 2 9-6-2023
domeinen A, H en I & keuze uit 
domeinen B, C, D, E, F en G

ja 3 nee

toetsweek juni Proefwerk hoofdstuk 7, 8, 9, 12 en 13 schriftelijk 120 4 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 13

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 een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de betreffende praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de betreffende praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: Nederlands
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 Literatuur en spreken: Pitch over boek 1 presentatie n.v.t. 2 nee

toetsweek november H6:Spelling en formuleren schriftelijk 90 2 nee

periode 2 Hoofdstukken 1 en 2 schriftelijk 50 2 nee

periode 2 Populair wetenschappelijk artikel schriftelijk n.v.t. 2 nee

periode 2 Boek 2 mondeling 40 n.v.t. nee

toetsweek maart Het schrijven van een betoog of beschouwing schriftelijk 150 4 nee

periode 3 Literatuur: Verlichting en Romantiek & boek 3 schriftelijk 80 2 nee

periode 4 Literatuur en spreken: Fin de siècle & boek 4 overige n.v.t. 2 nee

toetsweek juni Hoofdstukken 3, 4 en 5: leesvaardigheid schriftelijk 120 4 nee

gedurende schooljaar Minimaal 4 boeken voor het leesdossier handelingsdeel n.v.t. n.v.t. domein E ja nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 20

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

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: onderzoek & ontwerpen
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periodes 1 en 2 Keuzeproject 2 praktische opdracht n.v.t. 1 23-12-2022 nee nee

periodes 3 en 4 Keuzeproject 3 praktische opdracht n.v.t. 2 13-6-2023
domeinen A, B en C & 
minimaal 1 subdomein 

uit domein D (zie opmerking 2)
ja 8 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 3

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 4

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 8

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 16

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 28

Opmerkingen:

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

2) In totaal moeten minimaal 3 subdomeinen uit domein D aan bod komen.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Profielwerkstuk
Cohort 2021-2024

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 2022-2023
Vak: scheikunde
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

toetsweek november Hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 (t/m 9.4) zuren en basen schriftelijk 90 2 nee

periode 2 Hoofdstuk 11 redox schriftelijk 60 1 nee

toetsweek maart
Hoofdstuk 10 analyse 
Hoofdstuk 12 molecuulbouw
Herhaling koolstofchemie (hoofdstuk 6)

schriftelijk 90 2 nee

periode 4 Stofanalyseopdracht praktische opdracht n.v.t. 1 2-6-2023
(sub)domeinen A, C2, D1, 

D2, E1 en E5
ja 4 nee

toetsweek juni Alle stof van vwo 4 en vwo 5 (hoofdstukken 1 t/m 14) schriftelijk 120 4
 (sub)domeinen A, B, 
C1 t/m C7, C10, D, 

E1 t/m E4 en F
ja 2 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 10

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 een praktische opdracht ontvangen de leerlingen schriftelijk nadere informatie over de eisen waaraan de betreffende praktische opdracht moet voldoen en over de beoordeling van de betreffende praktische opdracht.

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: wiskunde A
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

periode 1 H9 Herleiden schriftelijk 60 4 nee

toetsweek november
H10 Statistiek 
H11 Toevalsvariabelen
Vaardigheden 5

schriftelijk 60 4 nee

periode 2
H12 logaritmen 
H16 kettingfuncties
Vaardigheden 6

schriftelijk 60 4 nee

toetsweek maart
H14 Rijen en recursie
Vaardigheden 7

schriftelijk 60 4 nee

toetsweek juni
H13 Binomiale verdelingen
H15 Normale verdelingen
H17 Hypothese toetsen

schriftelijk 90 4
subdomein B2 & 

domein E
ja 6 ja

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 20

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 4 0
Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 5 1

Totaal van de gewichtsfactoren van schoolexamenonderdelen in vwo 6 21

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 22

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: wiskunde B
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

toetsweek november
Hoofdstuk 9: Fucties bewerken                                               
Hoofdstuk 10: Kettingregel

schriftelijk 90 4 nee

periode 2
Hoofdstuk 11: Exponentiële en logaritmische functies     
Hoofdstuk 12: Integreren

schriftelijk 80 4 nee

toetsweek maart
Hoofdstuk 13: Cirkels                                                      
Hoofdstuk 15: Meetkunde: rekenen of redeneren

schriftelijk 90 4 nee

periode 4
Hoofdstuk 14: Exponentiële en logaritmische functies
Hoofdstuk 16: Product- en quotiëntfuncties

schriftelijk 80 4 nee

periode 4

Praktische opdracht tijdens les over "Diophantische 
vergelijkingen"                                                                           
Vooraf bestuderen:                                                                             
* pagina's 238 t/m 241 uit deel 2;
* handout over Diophantische vergelijkingen.

schriftelijk 80 4 domeinen A en F ja 2 nee

toetsweek juni Vaardigheden 1 t/m 8 schriftelijk 120 6 domeinen  A, B, C, D en E ja 6 nee

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 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 16

Totaal van de gewichtsfactoren van het schoolexamen (SE) in vwo 4, 5 en 6 24

Opmerkingen:

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

* Alle genoemde hoofdstukken staan in Moderne Wiskunde vwo B (editie 12).

Schoolexamen



Toetsoverzicht vwo 5 Schooljaar 2022-2023
Vak: wiskunde D
Cohort 2021-2024

Moment Stofomschrijving Toetsvorm
Toetsduur in 

minuten
Gewichtsfactor 

overgangsrapport
Uiterste 

inleverdatum
Domein(en)/subdomein(en)

examenprogramma
School-

examenonderdeel?
Gewichtsfactor 
schoolexamen

Herkansbaar

toetsweek november Hoofdstuk 3: Stochasten                                                  
Hoofdstuk 4: Kansverdelingen

schriftelijk 90 4   nee

periode 2 Hoofdstuk 1: Vectoren in de ruimte                                 
Hoofdstuk 2: Hoeken en afstanden in de ruimte

schriftelijk 90 4   nee

toetsweek maart
Hoofdstuk 7: Complexe getallen                                                            
Hoofdstuk 5: Complexe functies schriftelijk 120 6  domeinen A en E ja 1

toetsweek juni
Hoofdstuk 9: Matrices                                                                                 
Hoofdstuk 8: Grafentheorie                                                                          
Matrixrekening en lineaire afbeeldingen toepassen in Geogebra

schriftelijk 120 6  domeinen A en G ja 1

Totaal gewichtsfactoren overgangsrapporten 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

Opmerking:

* Alle genoemde hoofdstukken staan in Moderne Wiskunde vwo D (editie 11).

Schoolexamen


