
6 vwo (cohort 2018-2021)  
 
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 
TW 1 26 t/m 30 oktober 2020 
TW 2 13 t/m 20 januari 2021 
TW3 12 maart t/m 19 maart 2021  



Profielwerkstuk 
Een van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk. In het 
profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden. 
In het leerlingenboekje PWS (zie ELO) tref je een aantal tips aan die je kunnen 
helpen bij het doen van onderzoek. Ook krijg je informatie over vaardigheden die je 
nodig hebt bij het maken van een profielwerkstuk. Tenslotte staat in dit boekje 
vermeld hoe je een profielwerkstuk op moet bouwen en aan welke eisen de 
onderdelen van het profielwerkstuk moeten voldoen. 
Het werkstuk is verplicht. Dit geldt ook voor Topsportleerlingen. Het cijfer maakt deel 
uit van het combinatiecijfer en komt terug op de cijferlijst bij het diploma. Voor het 
werkstuk krijg je een heel cijfer (geen decimalen). Het combinatiecijfer telt als vak 
mee in de slaag/zakregeling . 
 
Tijdschema 
Week 34  

 Maatje zoeken 

 Onderwerp zoeken 

 Begeleider benaderen voor informatie 

 Formulier keuze onderwerp inleveren bij GRO (30 augustus voor 13.30 uur). 
Week 36  

 Eerste contactmoment (1) met begeleider:  

 overleg over onderwerpskeuze  

 advies bij formuleren onderzoeksvraag 
Week 37  

 Onderzoeksvraag formuleren 

 Onderzoek naar mogelijke informatiebronnen 

 Plan van aanpak schrijven 

 Samenwerkingscontract opstellen 
11 september 2020 voor 12 uur  

 Plan van aanpak door begeleider laten tekenen voor akkoord. Daarna mailen 
aan begeleider met cc aan mentor. 

Week 38: Contactmoment (2) 
Week 39: Contactmoment (3). Twee dagen verplicht op school werken aan PWS. 
Buitenschoolse activiteiten in overleg met begeleider. Formulier hiervoor ophalen bij 
GRO. 
Week 41: Contactmoment (4) 
Week 45: Contactmoment (5) 
14 december 2020  

 Conceptversie PWS af. Voor 9.00 uur inleveren op papier en digitaal (usb-
stick) bij GRO. Het pws is inhoudelijk klaar (=concept). Daarna alleen 
aanpassingen op spelling, formuleren en opmaak. Er mogen alleen 
inhoudelijk nog aanpassingen plaatsvinden als er bijvoorbeeld met een 
proefje iets helemaal verkeerd is gegaan. 

Uiterlijk 8 januari 2021 

 Begeleider geeft conceptversie schriftelijke feedback terug. 
25 januari 2021  

 Definitieve versie PWS af. Voor 16 uur papieren versie overhandigen aan 
begeleider.  

Week 5: Afspraken met begeleider maken over presentatie (6) 



Week 6: Oefenen presentatie met begeleider (7) 
Woensdag 17 februari 2021: PWS-presentaties 

 
Beoordeling (totaal 100 punten) 
Plan van aanpak (9 punten)  
Contactmomenten (10 punten)  
Profielwerkstuk (60 punten) 
Presentatie (21 punten)



Examenprogramma’s  
6 vwo (cohort 2018-2021)  



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 bedrijfseconomie 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: Informatievaardigheden gebruiken  
Subdomein A2: Communiceren  
Subdomein A3: Reflecteren op leren  
Subdomein A4: Studie en beroep  
Subdomein A5: Onderzoeken  
Subdomein A6: Benaderingswijzen  
Domein B Van persoon naar rechtspersoon  
Subdomein B1: Persoonlijke financiële zelfredzaamheid  
Subdomein B2: De oprichting van een eenmanszaak  
Subdomein B3: Van eenmanszaak naar rechtspersoon  
Subdomein B4: Perspectief op de organisatie  
Domein C Interne organisatie en personeelsbeleid  
Subdomein C1: Interne organisatie  
Subdomein C2: Personeelsbeleid  
Domein D Investeren en financieren 
Subdomein D1: Investeren  
Subdomein D2: Financieren  
Domein E Marketing 
Subdomein E1: Doel en organisatie van marketingactiviteiten  
Subdomein E2: Marketingbeleid  
Domein F Financieel beleid  
Subdomein F1: Vastleggen van financiële en niet-financiële informatie  
Subdomein F2: Kosten- en winstvraagstukken  
Domein G Verslaggeving  
Domein H Keuzeonderwerpen  
 

Het centraal examen  
Het centraal examen heeft betrekking op de (sub)domeinen A, B, C2, D2, E2, F en G zoals hieronder 
nader uitgewerkt. 
CvTE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
CvTE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.  
 

Het schoolexamen  
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A, B 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 biologie 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: Informatievaardigheden gebruiken  
Subdomein A2: Communiceren  
Subdomein A3: Reflecteren op leren  
Subdomein A4: Studie en beroep  
Subdomein A5: Onderzoeken  
Subdomein A6: Ontwerpen  
Subdomein A7: Modelvorming  
Subdomein A8: Natuurwetenschappelijk instrumentarium  
Subdomein A9: Waarderen en oordelen  
Subdomein A10: Beleven  
Subdomein A11: Vorm-functie-denken  
Subdomein A12: Ecologisch denken  
Subdomein A13: Evolutionair denken  
Subdomein A14: Systeemdenken  
Subdomein A15: Kennisontwikkeling en -toepassing  
Subdomein A16: Contexten  
Domein B Zelfregulatie 
Subdomein B1: Eiwitsynthese  
Subdomein B2: Stofwisseling van de cel  
Subdomein B3: Stofwisseling van het organisme  
Subdomein B4: Zelfregulatie van het organisme  
Subdomein B5: Afweer van het organisme  
Subdomein B6: Beweging van het organisme  
Subdomein B7: Waarneming door het organisme  
Subdomein B8: Regulatie van ecosystemen  
Domein C Zelforganisatie 
Subdomein C1: Zelforganisatie van cellen  
Subdomein C2: Zelforganisatie van het organisme  
Subdomein C3: Zelforganisatie van ecosystemen  
Domein D Interactie 
Subdomein D1: Moleculaire interactie  
Subdomein D2: Cellulaire interactie  
Subdomein D3: Gedrag en interactie  
Subdomein D4: Seksualiteit  
Subdomein D5: Interactie in ecosystemen  
Domein E Reproductie 
Subdomein E1: DNA-replicatie  
Subdomein E2: Levenscyclus van de cel  
Subdomein E3: Reproductie van het organisme  

Domein F Evolutie 
Subdomein F1: Selectie  
Subdomein F2: Soortvorming  
Subdomein F3: Biodiversiteit  
Subdomein F4: Ontstaan van het leven  
 

Het centraal examen 
Het centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen B1, B2, B3, B4, B5, B8, C1, C3, D1, D2, 
D5, E3, F1 en F2, in combinatie met de vaardigheden uit domein A. 
Het CvE kan bepalen dat het centraal examen ten dele betrekking heeft op andere subdomeinen, 
mits de subdomeinen van het centraal examen tezamen dezelfde studielast hebben als de in de 
vorige zin genoemde. 



Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
Het CvE 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 meerdere domeinen of subdomeinen waarop het 
centraal examen betrekking heeft;  
-  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen die per kandidaat kunnen 
verschillen.  



Examenprogramma economie havo/vwo 
 

Het eindexamen 
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma 
bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Vaardigheden 
Domein B Concept Schaarste 
Domein C Concept Ruil 
Domein D Concept Markt 
Domein E Concept Ruilen over de tijd 
Domein F Concept Samenwerken en onderhandelen 
Domein G Concept Risico en informatie 
Domein H Concept Welvaart en groei 
Domein I Concept Goede tijden, slechte tijden 
Domein J Onderzoek en experiment 
Domein K Keuzeonderwerpen 
 

Het centraal examen:  
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen D, E, F, G, H, I, in combinatie met domein A.  
 

Het schoolexamen:  
Het schoolexamen heeft betrekking op domein B, C, J en K, in combinatie met domein A en:  
–  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 moderne vreemde talen 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 
Domein B Kijk-en luistervaardigheid 
Domein C Gespreksvaardigheid 
Subdomein C1: Gesprekken voeren  
Subdomein C2: Spreken  
Domein D Schrijfvaardigheid 
Subdomein D1: Taalvaardigheden  
Subdomein D2: Strategische vaardigheden  
Domein E Literatuur 
Subdomein E1: Literaire ontwikkeling  
Subdomein E2: Literaire begrippen (alleen vwo)  
Subdomein E3: Literatuurgeschiedenis (alleen vwo)  
Domein F Oriëntatie op studie en beroep. 
 

Het centraal examen 
Het centraal examen heeft betrekking op domein A. 
De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
De CEVO maakt een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen, waarbij in elk 
geval het niveau in termen van het Europees Referentiekader wordt vastgesteld.  
 

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.  



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 Griekse taal en cultuur  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A Reflectie op klassieke teksten (subdomein 1) en antieke cultuur (subdomein 2)  
Domein B Reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese cultuur  
Domein C Zelfstandige oordeelsvorming 
Domein D Oriëntatie op studie en beroep 
Domein E Informatievaardigheden.  
 

Het centraal examen  
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A (subdomein 1: reflectie op klassieke 

teksten), B1 (B.3) en C (C.5). 
Het centraal examen heeft betrekking op authentieke en vertaalde teksten van een of meer auteurs, 
behorend tot eenzelfde genre.  
Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. Het CvE 
maakt een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.  
 

Het schoolexamen  
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B, C, D en E. Deze domeinen komen aan de 
orde aan de hand van:  
– een selectie van circa 30 pagina’s (Oxford Classical Text) Griekse teksten. Deze selectie bevat 
teksten van tenminste twee genres uit de Griekse literatuur (zodanig dat samen met de auteur van 
het centraal examen proza én poëzie aan bod komen). Deze selectie bevat geen teksten van de 
auteur(s) die voor het centraal examen zijn vastgesteld, tenzij deze teksten behoren tot een ander 
genre en thema.  
Daarnaast komen deze domeinen aan de orde aan de hand van:  
–  een selectie van tenminste 45 pagina’s klassieke, vertaalde teksten;  
–  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: toetsing van het vertalen van één of meer ongeziene 
passages;  
–  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: toetsing van de (creatieve) verwerking van een of meer 
cultuurdomeinen;  
–  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: stof van het centraal examen naast de hierboven 
vermelde stof voor het schoolexamen;  
–  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die eventueel per kandidaat 
kunnen verschillen. 
Het bevoegd gezag kiest tenminste drie van de volgende cultuurdomeinen waarop de eindtermen 
betrekking hebben: verhalengoed, drama, beeldende kunst, architectuur, filosofie. 
Het bevoegd gezag kan, naast bovengenoemde domeinen, ook eigen cultuurdomeinen toevoegen.  
 

1 Voor zover dat mogelijk is, gelet op het karakter van het centraal examen.  



Examenprogramma kunst (beeldende vormgeving) vwo  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.  
Het examenprogramma bestaat uit dat van het vak kunst (algemeen) en de volgende domeinen:  
Domein A Vaktheorie 
Subdomein A1: Beeldend werk van kunstenaars en vormgevers  
Subdomein A2: Beeldend werk van kunstenaars en vormgevers in relatie tot het eigen beeldend werk 
van de kandidaat 
Subdomein A3: Eigen beeldend werk  
Domein B Praktijk 
Domein C Oriëntatie op studie en beroep. 
 

Het centraal examen 
Het centraal examen is dat van het vak kunst (algemeen).  
 

Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C, en indien het bevoegd gezag 
daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.  
Indien de kandidaat met het profiel cultuur en maatschappij het eindexamen aflegt in een van de 
vakken kunst (beeldende vormgeving, muziek, drama of dans) in het vrije deel om te voldoen aan de 
verplichting dat in dat vrije deel het eindexamen tenminste één vak omvat met een normatieve 
studielast van tenminste 320 studielasturen, en hij ook als onderdeel van het profieldeel reeds 
eindexamen aflegt in een van de vakken kunst (een andere variant), wordt het onderdeel kunst 
(algemeen) in het examen (en dus het centraal examen) vervangen door aanvullende verdiepende 
en/of verbredende onderdelen op het gebied van kunst in het schoolexamen met een normatieve 
studielast van ten minste 120 studielasturen, door het bevoegd gezag te bepalen. Er is dan dus geen 
centraal examen.  
 

Examenprogramma kunst (algemeen) havo/vwo  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen. 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Vaardigheden 
Domein B Invalshoeken voor reflectie 
Subdomein B1: Kunst en religie, levensbeschouwing  
Subdomein B2: Kunst en esthetica  
Subdomein B3: Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht 
Subdomein B4: Kunst en vermaak  
Subdomein B5: Kunst, wetenschap en techniek  
Subdomein B6: Kunst intercultureel  
Domein C Onderwerpen. 
 

Het centraal examen 
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen B en C in combinatie met de vaardigheden uit 
domein A. 
De CEVO wijst uit domein C drie onderwerpen aan voor het havo-examen en vier onderwerpen voor 
het vwo-examen. De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen 
vast en maakt indien nodig een beperking en een specificatie bekend van de examenstof.  



Examenprogramma Latijnse taal en cultuur vwo  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A Reflectie op klassieke teksten (subdomein 1) en antieke cultuur (subdomein 2)  
Domein B Reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese cultuur  
Domein C Zelfstandige oordeelsvorming 
Domein D Oriëntatie op studie en beroep 
Domein E Informatievaardigheden  
 

Het centraal examen  
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A (subdomein 1: reflectie op klassieke 

teksten), B2 (B.3) en C (C.5) 
Het centraal examen heeft betrekking op authentieke en vertaalde teksten van een of meer auteurs, 
behorend tot eenzelfde genre.  
Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. Het CvE 
maakt een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.  
 

Het schoolexamen  
Het schoolexamen heeft betrekking op: 
– de domeinen A, B, C, D en E. Deze domeinen komen aan de orde aan de hand van een selectie 
van tenminste 30 pagina’s (Oxford Classical Text) Latijnse teksten. Deze selectie bevat teksten van 
tenminste twee genres uit de Latijnse literatuur (zodanig dat samen met de auteur van het centraal 
examen proza én poëzie aan bod komen).  
Deze bevat geen teksten van de auteur(s) die voor het centraal examen zijn vastgesteld, tenzij deze 
teksten behoren tot een ander genre en thema. 
Daarnaast komen deze domeinen aan de orde aan de hand van:  
–  een selectie van tenminste 45 pagina’s klassieke, vertaalde teksten;  
–  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: toetsing van het vertalen van één of meer ongeziene 
passages;  
–  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: toetsing van de (creatieve) verwerking van een of meer 
cultuurdomeinen;  
–  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: stof van het centraal examen naast de hierboven 
vermelde stof voor het schoolexamen;  
–  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die eventueel per kandidaat 
kunnen verschillen. 
Het bevoegd gezag kiest tenminste drie van de volgende cultuurdomeinen waarop de eindtermen 
betrekking hebben: verhalengoed, drama, beeldende kunst, architectuur, filosofie. 
Het bevoegd gezag kan, naast bovengenoemde domeinen, ook eigen cultuurdomeinen toevoegen.  
 
2 Voor zover dat mogelijk is, gelet op het karakter van het centraal examen  
 



Examenprogramma lichamelijke opvoeding havo/vwo  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
Het eindexamen bestaat uit praktische bewegingsactiviteiten.  
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Vaardigheden 
Domein B Bewegen 
Domein C Bewegen en regelen 
Domein D Bewegen en gezondheid 
Domein E Bewegen en samenleving. 
 

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 slechts in samenhang met domein B aan de orde 
komen), en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat 
kunnen verschillen.  



Examenprogramma natuurkunde 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: Informatievaardigheden gebruiken  
Subdomein A2: Communiceren  
Subdomein A3: Reflecteren op leren  
Subdomein A4: Studie en beroep  
Subdomein A5: Onderzoeken  
Subdomein A6: Ontwerpen  
Subdomein A7: Modelvorming  
Subdomein A8: Natuurwetenschappelijk instrumentarium  
Subdomein A9: Waarderen en oordelen  
Subdomein A10: Kennisontwikkeling en -toepassing  
Subdomein A11: Technisch-instrumentele vaardigheden  
Subdomein A12: Rekenkundige en wiskundige vaardigheden  
Subdomein A13: Vaktaal  
Subdomein A14: Vakspecifiek gebruik van de computer  
Subdomein A15: Kwantificeren en interpreteren  
Domein B Golven 
Subdomein B1: Informatieoverdracht  
Subdomein B2: Medische beeldvorming  
Domein C Beweging en wisselwerking 
Subdomein C1: Kracht en beweging  
Subdomein C2: Energie en wisselwerking  
Subdomein C3. Gravitatie  
Domein D Lading en veld 
Subdomein D1: Elektrische systemen  
Subdomein D2: Elektrische en magnetische velden  
Domein E Straling en materie 
Subdomein E1: Eigenschappen van stoffen en materialen  
Subdomein E2: Elektromagnetische straling en materie  
Subdomein E3: Kern- en deeltjesprocessen*  
Domein F Quantumwereld en relativiteit 
Subdomein F1: Quantumwereld  
Subdomein F2: Relativiteitstheorie*  
Domein G Leven en aarde 
Subdomein G1: Biofysica*  
Subdomein G2: Geofysica*  
Domein H Natuurwetten en modellen 
Domein I Onderzoek en ontwerp 
Subdomein I1: Experiment  
Subdomein I2: Modelstudie  
Subdomein I3: Ontwerp  
 

Het centraal examen 

Het centraal examen heeft betrekking op de (sub)domeinen B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, E2, F1 en H 
in combinatie met de vaardigheden uit domein A. 
Het CvE kan bepalen, dat het centraal examen ten dele betrekking heeft op andere subdomeinen, 
mits de subdomeinen van het centraal examen tezamen dezelfde studielast hebben als de in de 
vorige zin genoemde. 
Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
Het CvE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.  
 

Het schoolexamen 



Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:  

-  de subdomeinen E1, I1, I2 en I3;  
-  een keuze van twee uit de subdomeinen E3, F2, G1 en G2; daarbij kan het bevoegd gezag deze 
keuze maken, dan wel de keuze aan de kandidaat laten;  
-  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 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.  



Examenprogramma scheikunde 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: Informatievaardigheden gebruiken  
Subdomein A2: Communiceren  
Subdomein A3: Reflecteren op leren  
Subdomein A4: Studie en beroep  
Subdomein A5: Onderzoeken  
Subdomein A6: Ontwerpen  
Subdomein A7: Modelvorming  
Subdomein A8: Natuurwetenschappelijk instrumentarium  
Subdomein A9: Waarderen en oordelen  
Subdomein A10: Toepassen van chemische concepten  
Subdomein A11: Redeneren in termen van context-concept  
Subdomein A12: Redeneren in termen van structuur-eigenschappen  
Subdomein A13: Redeneren over systemen, verandering en energie  
Subdomein A14: Redeneren in termen van duurzaamheid  
Subdomein A15: Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis  
Domein B Stoffen en materialen in de chemie 
Subdomein B1: Deeltjesmodellen  
Subdomein B2: Eigenschappen en modellen  
Subdomein B3: Bindingen en eigenschappen  
Subdomein B4: Bindingen, structuren en eigenschappen  
Domein C Chemische processen en behoudswetten 
Subdomein C1: Chemische processen  
Subdomein C2: Chemisch rekenen  
Subdomein C3: Behoudswetten en kringlopen  
Subdomein C4: Reactiekinetiek  
Subdomein C5: Chemisch evenwicht  
Subdomein C6: Energieberekeningen  
Subdomein C7: Classificatie van reacties  
Subdomein C8: Technologische aspecten  
Subdomein C9: Kwaliteit van energie  
Subdomein C10: Activeringsenergie  
Domein D Ontwikkelen van chemische kennis 
Subdomein D1: Chemische vakmethodes  
Subdomein D2: Veiligheid  
Subdomein D3: Chemische synthese  
Subdomein D4: Molecular modelling  
Domein E Innovatie en chemisch onderzoek 
Subdomein E1: Chemisch onderzoek  
Subdomein E2: Selectiviteit en specificiteit  
Subdomein E3: Duurzaamheid  
Subdomein E4: Nieuwe materialen  
Subdomein E5: Onderzoek en ontwerp  
Domein F Industriële (chemische) processen 
Subdomein F1: Industriële processen  
Subdomein F2: Groene chemie  
Subdomein F3: Energieomzettingen  
Subdomein F4: Risico en veiligheid  
Subdomein F5: Duurzame productieprocessen  
Domein G Maatschappij, chemie en technologie 
Subdomein G1: Chemie van het leven  
Subdomein G2: Milieueffectrapportage  
Subdomein G3: Energie en industrie  
Subdomein G4: Milieueisen  



Subdomein G5: Bedrijfsprocessen  
 

Het centraal examen 
Het centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 
D1, D3, E1, E2, F1, F2, F3, G1, G2 en G3, in combinatie met de vaardigheden uit domein A. 
Het CvE kan bepalen, dat het centraal examen ten dele betrekking heeft op andere subdomeinen, 
mits de subdomeinen van het centraal examen tezamen dezelfde studielast hebben als de in de 
vorige zin genoemde. 
Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
Het CvE 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 wiskunde A 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: Algemene vaardigheden  
Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden  
Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden  
Domein B Algebra en tellen   
Subdomein B1: Algebra  
Subdomein B2: Telproblemen  
Domein C Verbanden   
Subdomein C1: Standaardfuncties  

Subdomein C2: Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden  
Domein D Verandering   
Subdomein D1: Rijen  

Subdomein D2: Helling  
Subdomein D3: Afgeleide  
Domein E Statistiek en kansrekening  
Subdomein E1: Probleemstelling en onderzoeksontwerp  
Subdomein E2: Visualisatie van data  
Subdomein E3: Kwantificering  
Subdomein E4: Kansbegrip  
Subdomein E5: Kansverdelingen  
Subdomein E6: Verklarende statistiek  
Subdomein E7: Statistiek met ICT  
Domein F Keuzeonderwerpen 

Het centraal examen  

Het centraal examen heeft betrekking op domeinen B, C en D in combinatie met de vaardigheden uit 
domein A.  
Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
Het CvE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.  
 

Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:  
–  de domein E en F;  
–  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 wiskunde B vwo  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het central examen en het schoolexamen. Het examenprogramma 
bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Vaardigheden 
Subdomein A1: Algemene vaardigheden  
Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden  
Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden  
Domein B Formules, functies en grafieken 
Subdomein B1: Formules en functies  
Subdomein B2: Standaardfuncties  
Subdomein B3: Functies en grafieken  
Subdomein B4: Inverse functies  
Subdomein B5: Vergelijkingen en ongelijkheden  
Subdomein B6: Asymptoten en limietgedrag van functies  
Domein C Differentiaal- en integraalrekening 
Subdomein C1: Afgeleide functies  
Subdomein C2: Technieken voor differentiëren  
Subdomein C3: Integraalrekening  
Domein D Goniometrische functies 
Domein E Meetkunde met coördinaten 
Subdomein E1: Meetkundige vaardigheden  
Subdomein E2: Algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde  
Subdomein E3: Vectoren en inproduct  
Subdomein E4: Toepassingen  
Domein F Keuzeonderwerpen  
 

Het central examen 
Het centraal examen heeft betrekking op domeinen B, C, D en E in combinatie met de vaardigheden 
uit domein A.  
Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
Het CvE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.  
 

Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:  
-  subdomein E1;  
-  domein F;  
–  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 wiskunde C 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: Algemene vaardigheden  
Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden  
Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden  
Domein B Algebra en tellen  
Subdomein B1: Rekenen en algebra  
Subdomein B2: Telproblemen  
Domein C Verbanden  
Domein D Veranderingen  
Domein E Statistiek en kansrekening  
Subdomein E1: Probleemstelling en onderzoeksontwerp  
Subdomein E2: Visualisatie van data  
Subdomein E3: Kwantificering  
Subdomein E4: Kansbegrip  
Subdomein E5: Kansverdelingen  
Subdomein E6: Statistiek met ICT  
Domein F Logisch redeneren  
Domein G Vorm en ruimte  
Domein H Keuzeonderwerpen  
 

Het centraal examen  
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen B, C, D, F en G in combinatie met de 
vaardigheden uit domein A.  
Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
Het CvE 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 E en H;  
–  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 wiskunde D vwo  
 

Het eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Vaardigheden 
Subdomein A1: Algemene vaardigheden  
Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden  
Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden  
Domein B Kansrekening en statistiek 
Subdomein B1: Combinatoriek  
Subdomein B2: Kansrekening  
Subdomein B3: Toevalsvariabelen  
Subdomein B4: Kansverdelingen  
Subdomein B5: Het toetsen van hypothesen  
Subdomein B6: Correlatie en regressie  
Subdomein B7: Profielspecifieke verdieping  
Domein C Dynamische systemen 
Subdomein C1: Discrete dynamische systemen  
Subdomein C2: Continue dynamische systemen  
Subdomein C3: Toepassingen van discrete en continue dynamische systemen  
Domein D Meetkunde 
Subdomein D1: Analytische en synthetische methoden  
Subdomein D2: Kegelsneden: synthetisch en in coördinaten  
Subdomein D3: De ruimte  
Subdomein D4: Toepassingen en ICT  
Domein E Complexe getallen 
Subdomein E1: Basisoperaties  
Subdomein E2: Profielspecifieke verdieping  
Domein F Wiskunde in wetenschap 
Domein G Keuzeonderwerpen 
 

Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:  
-  de domeinen B, C, D, E, Fe n G;  
-  indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: naast de keuzeonderwerpen bedoeld bij domein G: 
andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.  

 


