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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. 
 
Afsluiting vakken  
 
Er zijn drie mogelijkheden om een vak af te sluiten.  
 
Mogelijkheid 1:  
 
Een vak heeft een schoolexamen en een centraal, landelijk examen. Het schoolexamen wordt 
gemaakt volgens dit PTA. Het schoolexamen krijgt een cijfer van 1-10 met één decimaal. Ook 
het centraal examen krijgt ook een cijfer van 1-10 met één decimaal. Beide cijfers worden 
gemiddeld en dan afgerond tot een heel cijfer (zonder decimaal). Het cijfer van het 
schoolexamen, van het centraal examen en het eindcijfer worden vermeld op de cijferlijst van 
het diploma. Vakken die zo worden afgesloten zijn: Nederlands, Duits, Engels, geschiedenis, 
aardrijkskunde, economie, wiskunde, nask 1, nask 2 en biologie.  
 
Mogelijkheid 2:  
 
Een vak wordt afgesloten met alleen een schoolexamen. Het schoolexamen krijgt een cijfer van 
1-10 met één decimaal en wordt vervolgens afgerond tot een heel cijfer (zonder decimaal). Het 
onafgeronde en afgeronde cijfer worden vermeld op de cijferlijst van het diploma. Vakken die zo 
worden afgerond zijn: LO2 en maatschappijleer.  
 
Mogelijkheid 3:  
 
Het vak is een handelingsdeel. Het moet gedaan zijn en met een voldoende of met een goed 
zijn beoordeeld. Als het met een onvoldoende beoordeeld wordt, is de leerling niet geslaagd.  
 
  



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 

TW1  31 oktober t/m 4 november  
TW2  vr. 13 januari t/m do. 19 januari (luistertoetsen ma. 23 t/m vrijdag 27 januari) 
TW3  20 maart t/m 24 maart 
 
 
Op de volgende pagina staat voor ieder vak een link naar de inhoud van de domeinen. 



Nederlands:  nederlands_vmbo_versie_2_2023.pdf (examenblad.nl) 

 

Moderne vreemde talen: Engels en Duits: moderne_vreemde_talen_vmbo_versie_2_2023.pdf 

(examenblad.nl) 

 

Wiskunde: wiskunde_vmbo_versie_2_2023.pdf (examenblad.nl) 

 

Nask:1 natuur_en_scheikunde_i_vmbo_versie_2_2023.pdf (examenblad.nl) 

 

Nask2: natuur_en_scheikunde_ii_vmbo_gt_versie 2_2023.pdf (examenblad.nl) 

 

Biologie: BIOLOGIE VMBO (examenblad.nl) 

 

Geschiedenis: geschiedenis_en_staatsinrichting_vmbo_versie_2_2023.pdf (examenblad.nl) 

 

Aardrijkskunde: aardrijkskunde_vmbo_versie_2_2023.pdf (examenblad.nl) 

 

Economie: economie_vmbo_versie_2_2023.pdf (examenblad.nl) 

 

LO: Examenprogramma … (examenblad.nl) 

 

LO2: Microsoft Word - LO2.docx (examenblad.nl) 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-nederlands-vmbo-2023/2023/vmbo-tl/f=/nederlands_vmbo_versie_2_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2023-moderne-vreemde/2023/vmbo-tl/f=/moderne_vreemde_talen_vmbo_versie_2_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2023-moderne-vreemde/2023/vmbo-tl/f=/moderne_vreemde_talen_vmbo_versie_2_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-wiskunde-vmbo-2023/2023/vmbo-tl/f=/wiskunde_vmbo_versie_2_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-natuur-en-scheikunde-i-2/2023/vmbo-tl/f=/natuur_en_scheikunde_i_vmbo_versie_2_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-natuur-en-scheikunde-ii/2023/vmbo-tl/f=/natuur_en_scheikunde_ii_vmbo_gt_versie%202_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-biologie-vmbo-2023/2023/vmbo-tl/f=/Syllabus_biologie_vmbo_centraal_examen_2023_versie_2.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-geschiedenis-en/2023/vmbo-tl/f=/geschiedenis_en_staatsinrichting_vmbo_versie_2_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-aardrijkskunde-vmbo-2023/2023/vmbo-tl/f=/aardrijkskunde_vmbo_versie_2_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-economie-vmbo-2023/2023/vmbo-tl/f=/economie_vmbo_versie_2_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/lichamelijke-opvoeding-vmbo-2/2023/vmbo-tl/f=/lichamelijke_oefening1.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/lichamelijke-opvoeding-2-vmbo/2023/vmbo-tl/f=/examenprogramma_lo2_vmbo_20120213.pdf


 

 

Profielwerkstuk 
 
Alle mavo-examenleerlingen maken, in het kader van het examenprogramma een 
profielwerkstuk.  
1.Het profielwerkstuk heeft betrekking op een thema uit het profiel/ profielen waarin onderwijs 
gevolgd wordt.  
2.Het thema dient maatschappelijk relevant/actueel te zijn.  
 
Het profielwerkstuk bestaat uit vier onderdelen:  
o schriftelijk verslag van het onderzoek (3000 woorden) exclusief illustraties  
o schriftelijk verslag beroepeninformatie  
o logboek  
o presentatie aan begeleider(s) en mede-examenkandidaten en een presentatie op de speciale 
avond waarvoor de ouders ook zijn uitgenodigd.  
 
Beoordeling  
Het profielwerkstuk moet met een voldoende of goed worden afgesloten. Op je diploma wordt 
de beoordeling van je profielwerkstuk vermeld.  
 
Toelichting  
Het maken van een profielwerkstuk is een manier waarop de eindexamenkandidaat toont dat 
deze zelfstandig informatie weet te verwerven en dat die informatie goed wordt verwerken. 
(Domein NE/V/1) Verder past de kandidaat de basisvaardigheden die betrekking hebben op 
communiceren, experimenteren en samenwerking toe. (Domein K2) bij de vakken waarin de 
kandidaat examen aflegt.  
 
In het informatieboekje Profielwerkstuk 21-22 staan de toelichting op het profielwerkstuk en de 
beoordelingscriteria. Ook het tijdpad met deadlines is hier te vinden. Het informatieboekje is te 
vinden in de ELO (Bronnen – Gedeelde documenten – bibliotheek leerlingen WB – afdeling 
vmbo/mavo - Profielwerkstuk – 21-22) 


