
4 vwo (cohort 2020-2023)  
 
In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen 
geleidelijk tot stand. In het PTA wordt de toetsing van het schoolexamen geregeld. 
Het PTA is een afkorting van programma van toetsing en afsluiting. Het PTA maakt 
onderdeel uit van het examenreglement. 
 
Wet- en regelgeving PTA 
Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, respectievelijk de 
examencommissie vavo, stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing 
en afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. 
Het programma vermeldt in elk geval: 
a. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden 
getoetst, 
b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, 
c. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen 
plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen, 
d. de wijze van herkansing van het schoolexamen, alsmede 
e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een 
kandidaat tot stand komt. 
 
 
Gebruikte afkortingen: 
SE = schoolexamen, CE = centraal examen. 
We onderscheiden vier soorten toetsen: 
T = toets, M = mondeling, PO = praktische opdracht, HD = handelingsdeel 

 Aan handelingsdelen moet voldaan worden. Hierbij staat aangegeven waar te 
vinden is aan welke eisen moet worden voldaan en wat het uiterste 
inlevermoment is 

 Bij de omschrijving is, waar mogelijk, aangegeven over welke stof uit de 
gebruikte methode de toets gaat. Soms is het niet mogelijk het onderwerp van te 
voren op te geven, omdat het onderwerp een actueel karakter heeft of omdat het 
door de overheid in een later stadium wordt vastgesteld.  

 Bij elke toets/handelingsdeel staat aangegeven welk domein (welke domeinen) 
getoetst wordt(worden). 

 Bij praktische opdrachten (PO) wordt soms gewerkt met de omschrijving "nader 
te bepalen". Dit heeft te maken met jaarlijks wisselende praktische opdrachten, 
die door de docent of de kandidaat zelf worden gekozen. 

 In de kolom Tijdsduur staat vermeld hoe lang de toets duurt als deze in de 
proefwerkweken wordt afgenomen. Bij de praktische opdrachten (PO) staat vaak 
geen tijdsduur vermeld omdat deze in de tussenliggende lesperiodes worden 
afgenomen 

 In de kolom Herkansing staat aangegeven of de toets wel (J) of niet (N) in 
aanmerking komt voor een herkansing (voor herkansingsregeling zie 
examenreglement). 

 
Toetsweken 2020 - 2021 
TW3 12 maart t/m 19 maart 2021 
TW4 22 juni t/m 29 juni 2021 



Examenprogramma’s  
4 vwo (cohort 2019-2022)  



Examenprogramma aardrijkskunde vwo  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma 
bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Vaardigheden 
Subdomein A1: Geografische benadering  
Subdomein A2: Geografisch onderzoek  
Domein B Wereld 
Subdomein B1: Samenhang en verscheidenheid in de wereld  
Subdomein B2: Mondiaal verdelingsvraagstuk  
Domein C Aarde 
Subdomein C1: De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit  
Subdomein C2: Mondiaal milieuvraagstuk  
Domein D Gebieden 
Subdomein D1: Afbakening en gebiedskenmerken  
Subdomein D2: Actuele vraagstukken  
Domein E Leefomgeving 
Subdomein E1: Nationale en regionale vraagstukken  
Subdomein E2: Regionale en lokale vraagstukken  
Domein F Oriëntatie op studie en beroep. 
 

Het centraal examen 
Het centraal examen heeft betrekking op de (sub)domeinen A1, B1, C1, D1, E1. De CEVO stelt het 
aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
De CEVO maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.  
 

Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:  
-  de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;  
-  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het 
centraal examen betrekking heeft;  
-  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen 
verschillen.  



Examenprogramma bewegen, sport en maatschappij vwo  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Vaardigheden 
Domein B Bewegen 
Subdomein B1: Spelen  
Subdomein B2: Turnen  
Subdomein B3: Bewegen op muziek  
Subdomein B4: Atletiek  
Subdomein B5: Zelfverdedigingspelen  
Subdomein B6: Keuzeactiviteiten  
Domein C Bewegen en regelen 
Subdomein C1: Regelen in de rol van beweger  
Subdomein C2: Regelen in de rol van begeleider  
Subdomein C3: Regelen in de rol van organisator  
Subdomein C4: Reflecteren op het regelen van bewegen  
Domein D Bewegen en gezondheid 
Subdomein D1: Bewegen en welzijn  
Subdomein D2: Fitheid testen en verbeteren  
Subdomein D3: Bewegen en risico's  
Domein E Bewegen en samenleving. 
Subdomein E1: Toekomstoriëntatie  
Subdomein E2: De ontwikkeling van de bewegingscultuur  
Subdomein E3: Mens en bewegen  
Subdomein E4: Maatschappij en bewegen  
Subdomein E5: De organisatie van sport en bewegen  
 

Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met E, (met dien verstande dat de 
eindtermen uit de domeinen A en C, D en E in beginsel in samenhang met domein B aan de orde 
komen), en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat 
kunnen verschillen.  



Examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming vwo  
 

Het eindexamen 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen.  
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A: Verkennen 
Domein B: Verbreden 
Domein C: Verdiepen  
Domein D: Verbinden  
 

Het schoolexamen  
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met D, en indien het bevoegd gezag 
daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.  



Examenprogramma geschiedenis vwo  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma 
bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Historisch besef 
Domein B Oriëntatiekennis  
Domein C Thema's  
Domein D Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie 
Domein E Oriëntatie op studie en beroep.  
 

Het centraal examen 
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A en B.  
 

Het schoolexamen  
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:  
-  de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;  
-  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het 
centraal examen betrekking heeft;  
-  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen 
verschillen.  

  



Examenprogramma maatschappijleer vwo  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Vaardigheden 
Subdomein A1: Informatievaardigheden  
Subdomein A2: Benaderingswijzen  
Domein B Rechtsstaat 
Subdomein B1: Vrijheidsrechten en plichten; het beginsel rechtsstaat  
Subdomein B2: De praktijk van de rechtsstaat  
Subdomein B3: Internationale vergelijking en internationale organisaties  
Domein C Parlementaire democratie 
Subdomein C1: Politieke rechten; de structuur van de democratie  
Subdomein C2: De praktijk van de parlementaire democratie  
Subdomein C3: Internationale vergelijking en internationale organisaties  
Domein D Verzorgingsstaat 
Subdomein D1: Geschiedenis van de verzorgingsstaat  
Subdomein D2: Sociale rechten en plichten; kenmerken van een verzorgingsstaat 
Subdomein D3: De praktijk van de verzorgingsstaat  
Subdomein D4: Internationale vergelijking en internationale organisaties  
Domein E Pluriforme samenleving. 
Subdomein E1: Geschiedenis van de pluriforme samenleving  
Subdomein E2: Grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving  
Subdomein E3: De praktijk van de pluriforme samenleving  
Subdomein E4: Internationale vergelijking en internationale organisaties  
 

Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A tot en met E, en indien het bevoegd gezag daarvoor 
kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.  



Examenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma 
bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Leesvaardigheid 
Subdomein A1: Analyseren en interpreteren  
Subdomein A2: Beoordelen  
Subdomein A3: Samenvatten  
Domein B Mondelinge taalvaardigheid 
Domein C Schrijfvaardigheid 
Domein D Argumentatieve vaardigheden 
Domein E Literatuur 
Subdomein E1: Literaire ontwikkeling  
Subdomein E2: Literaire begrippen  
Subdomein E3: Literatuurgeschiedenis  
Domein F Oriëntatie op studie en beroep. 
 
Bij de uitvoering van het examenprogramma worden de referentieniveaus Nederlandse taal in acht 
genomen, bedoeld in artikel 2, onderdeel c en onderdeel d, van het Besluit referentieniveaus 
Nederlandse taal en rekenen  
 

Het centraal examen  
Het centraal examen heeft betrekking op domein A en domein D voor zover het analyseren en 
beoordelen betreft.  
 

Het schoolexamen  
Het schoolexamen heeft betrekking op:  
–  de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;  
–  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het 
centraal examen betrekking heeft;  
–  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen 
verschillen.  

 


