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Inleiding PTA

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 examenstof van het examenprogramma in het schoolexamen wordt
getoetst;

b. welke door het bevoegd gezag vast te stellen examenstof in het
schoolexamen wordt getoetst;

c. de inhoud van de toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen;

d. de wijze waarop en tijdvakken waarbinnen de toetsen en herkansingen van
het schoolexamen plaatsvinden;

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 = schriftelijke 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
tevoren 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
toetsweken 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 2022 - 2023

TW3 20 maart tot en met 24 maart
TW4 29 juni t/m 6 juli 2022
 
Hieronder staat voor ieder vak de link naar de inhoud van de domeinen.
 
Nederlands: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-nederlands-
havo-2022/2022/havo/f=/nederlands_havo_2022_2_versie.pdf

Moderne vreemde talen: Engels, Frans en Duits:
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-moderne-vreemde-talen-
20/2022/havo/f=/moderne_vreemde_talen_havo_2022_3_versie.pdf

Wiskunde A: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2022-
wiskunde-a-havo/2022/havo/f=/wiskunde%
20A_havo_2_versie_%202022.pdf

Wiskunde B: https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-b-havo-2/2022
/havo?topparent=vg41h1h4i9qd

Wiskunde D: https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-d-havo/2022
/havo?topparent=vg41h1h4i9qd

Natuurkunde: https://www.examenblad.nl/examen/natuurkunde-havo-2
/2022/havo?topparent=vg41h1h4i9qd

Scheikunde: https://www.examenblad.nl/examen/scheikunde-havo-3/2022
/havo?topparent=vg41h1h4i9qd

Biologie: https://www.examenblad.nl/examen/biologie-havo-3/2022/havo?
topparent=vg41h1h4i9qd

Geschiedenis: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-
geschiedenis-havo-2022/2022/havo
/f=/geschiedenis_havo_2022_versie_2.pdf

Aardrijkskunde: https://www.examenblad.nl/examen/aardrijkskunde-havo
/2022/havo?topparent=vg41h1h4i9qd

Economie: https://www.examenblad.nl/examen/economie-havo-2/2022
/havo?topparent=vg41h1h4i9qd

Bedrijfseconomie: https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-





Studie:VWO 4 Vak: aardrijkskunde

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode & uitgever: De Geo, Thieme Meulenhoff

441 Arm en Rijk T S 1005TW3 ¨
TH: Bosatlas 55e druk

A1,
B2

442 Klimaten T S 1005TW4 ¨
TH: Bosatlas 55e druk

A1,
C2

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:VWO 4 Vak: bew., sport en maat.

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode: Be Sport Minded
 
* Praktijkonderdelen uit de domeinen: turnen, spel, bom, zelfverdediging en atletiek.
  Participatie en presentie zijn onderdeel van de beoordeling.

441 VG praktijk P1 t/m P4 PO P 13P4 ¨ A,B,C,
C2

701 Stage HD P 0P4 ¨ A,C

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:VWO 4 Vak: cult. en kunstz. vorm.

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode & uitgever: De Verbeelding / TTO vertaling versie
 
Participatie en presentie zijn onderdeel van de beoordeling.
Indien dit onderdeel onvoldoende is, dient een vervangende opdracht na TW4 gemaakt te worden.
 

441 2 culturele activiteiten + verslag + onderzoek PO P 20P1 ¨
+ opdrachten. Inleveren zie ELO.

A,B,C,
D

442 2 culturele activiteiten + verslag + opdrachten PO P 20P2 ¨
Inleveren zie ELO.

A,B,C,
D

443 1 culturele activiteit + verslag + opdrachten PO P 10P3 ¨
Inleveren zie ELO.

A,B,C,
D

444 1 culturele activiteit + verslag + opdrachten PO P 10P4 ¨
Inleveren zie ELO.

 

Opdrachten zie ELO.

A,B,C,
D

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:VWO 4 Vak: geschiedenis

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode & uitgever: Memo, Malmberg

701 Thema: Kunst uit TV 1 t/m 5 HD P 0P1 ¨ A,C

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:VWO 4 Vak: Griekse Taal en Cultuur

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode & uitgever: Pallas 2 en 3 (Eisma); Synopsis (Eisma)

701 4 OCT Nieuw Testament en HD S 1000TW4 ¨

Hippocrates, zie ELO.
TH: WL

A,B

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:VWO 4 Vak: Latijnse Taal en Cultuur

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode & uitgever: Fortuna deel 2 en 3 (Eisma); Synopsis (Eisma)

701 4 OCT Caesar De bello Gallico, HD S 1000P4 ¨

propaganda, limes. Zie ELO
TH: WL Fortuna

 

A,B,C

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:VWO 4 Vak: maatschappijleer

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Voor dit vak geldt een afwijkende herkansingsregeling, zie het examengeglement

 

441 Verzorgingsstaat T S 5025TW1 ¨ A,D
442 Pluriforme samenleving T S 5025TW2 ¨ A,E
443 Parlementaire democratie T S 5025TW3 þ A,C
444 Rechtsstaat T S 5025TW4 þ A,B

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.



Studie:VWO 4 Vak: Nederlandse taal en lit.

Schoolexamens

SE omschrijving type vorm moment duur Herkansingweging Domein

Toetsen

Methode & uitgever: Nieuw Nederlands - Nieuw Nederlands Literatuur

701 Leesdossier boek 1-5, HD S 0P4 ¨

inleveren uiterlijk een week voor
TW4, zie ELO

A,C,
D,E,F

Toelichting:
Type: Vorm: Moment: Hulpmiddelen:
HD = handelingsdeel S = schriftelijk TW1 = toetsweek 1 TH = toegestane hulpmiddelen
PO = praktische opdracht M = mondeling TW2 = toetsweek 2 WB = woordenboek
T    = toetsopdracht P = praktisch TW3 = toetsweek 3 GR = grafische rekenmachine
VZ = verzameling van toetsen TW4 = toetsweek 4 RM = 'normale' rekenmachine

P      =  periode GK = grammatica katern
WL = woordenlijst

De weging van de schoolexamentoetsen is weergegeven in percentages.  
De duur van de toetsen is weergegeven in minuten.

Als het hokje bij herkansing is aangevinkt dan is de toets herkansbaar. 
Wel moeten hierbij de regels voor herkansingen in acht worden genomen die in het examenreglement zijn opgenomen.


