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vak: Nederlands vmbo Klas: 4 vmbo

Onderdeel Domein Kolom Soort toetsWegingHerkansbaar Duur Periode Cijfer

Creatief schrijven/taalgebruik NE/K/2, 7, 8 - NE/V/2 C1 ST 5% ja 60 1

Fictie (boektoets) NE/K/5,6,8 - NE/V/1,2,3 C2 ST 10% nee 60 1

Kijk- en luistervaardigheid* NE/K/3,4,6 - NE/V/1,3 C3 ST 20% nee 120 2

Spreekvaardigheid (LOB)* NE/K/5,6,8 - NE/V/1,2,3 C4 MT 5% nee 10 2

Fictie (leeskringpresentatie)* NE/K/5,6,8 - NE/V/1,2,3 C5 MT 10% nee 10 2

Leesvaardigheid NE/K/1 2,3,6 - NE/V/1,2,3 C6 ST 25% ja 60 3

Schrijfvaardigheid NE/K/1,2,3,6,7 - NE/V/1,2,3 C7 ST 25% ja 60 3

Eindcijfer 4e klas (SE4) EIND

Berekening eindcijfer Kolom Cijfer

Schoolexamencijfer SE

Centraal Schriftelijk Eindexamen CE

Eindcijfer DEF gemiddelde van het SE en CE cijfer

ST = Schriftelijke Toets

MT = Mondelinge Toets

Op het centraal examen worden de domeinen NE/K/3 6 en 7 getoetst en op het schoolexamen worden NE/K/1,2,3,4,6,7,8 getoetst.

In het PTA Nederlands staan de periodisering, weging, duur en toetsvorm beschreven.

* het SE fictie (presentatie) en SE spreekvaardigheid worden  BUITEN de tweede SE-week afgenomen. 

afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

HD = Handelingsdeel, moet per periode met een voldoende worden afgesloten.





vak: Engels vmbo Klas: 4 vmbo

Onderdeel Domein Kolom Soort toets Weging Herkansbaar Duur Periode Cijfer

Luister- en 

Kijkvaardigheid 
MVT/K/1/2/3/5 C1 ST 25% ja 90 1

Leesvaardigheid 

(tekstverklaren)
MVT/V/1/2/3/5 - MVT/K/4 C2 ST 5% ja 90 2

Schrijfvaardigheid 

(brief/email)
MVT/K/1/2/3/7 - MVT/V/4/5 C3 ST 35% nee 90 3

Gespreksvaardigheid MVT/K/1/2/3/6 - MVT/V/4/5 C4 MT 35% nee 20 3 of 4

Eindcijfer 4e klas (SE) EIND

Berekening eindcijfer Kolom Cijfer

Centraal Schriftelijk 

Eindexamen
CE

Eindcijfer DEF

ST = Schriftelijke 

Toets

MT = Mondelinge 

Toets

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden herkanst!
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  afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

Schoolexamencijfer SE eindcijfer van de 4e klas

gemiddelde van het SE en CE cijfer

Verklaring afkortingen van de soort toets:

PO = Praktische Opdracht





vak: Duits vmbo Klas: 4 vmbo

Onderdeel Domein KolomSoort toets Weging Herkansbaar Duur Periode Cijfer

Schrijfvaardigheid brief of mailMVT/ K2,3,7 C1 ST 25% ja 90 1

Leesvaardigheid MVT/ K2,3,7 C2 ST 25% ja 90 2

Kijk- en luistervaardigheid MVT/ K2,3,5,V4 C3 ST 25% nee 90 3

gespreksvaardigheid MVT/ K1,2,3,5,6 C4 MT 25% nee 20 3

Eindcijfer 4e klas (SE) EIND

Berekening eindcijfer Kolom Cijfer

Centraal Schriftelijk Eindexamen CE

Eindcijfer DEF

ST = Schriftelijke Toets

MT = Mondelinge Toets

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden herkanst!
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  afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

Schoolexamencijfer eindcijfer van de 4e klas

gemiddelde van het SE en CE cijfer

SE

Verklaring afkortingen van de soort toets:

PO = Praktische Opdracht



vak: Frans vmbo Klas: 4 vmbo

Onderdeel Domein Kolom Soort toets Weging Herkansbaar Duur Periode Cijfer

Leesvaardigheid MVT/ K2,3,7 C1 ST 25% ja 90 2

Schrijfvaardigheid brief/mailMVT/ K2,3,7 C2 ST 25% ja 90 1

Kijk- en luistervaardigheid MVT/ K2,3,5,V4 C3 ST 25% nee 90 3

Spreekvaardigheid MVT/ K1,2,3,5,6 C4 MT 25% nee 20 3

Eindcijfer 4e klas (SE) EIND

Berekening eindcijfer Kolom Cijfer

Schoolexamencijfer

Centraal Schriftelijk Eindexamen CE

Eindcijfer DEF

ST = Schriftelijke Toets

MT = Mondelinge Toets

gemiddelde van het SE en CE cijfer

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden herkanst!
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  afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

eindcijfer van de 4e klasSE

Verklaring afkortingen van de soort toets:

PO = Praktische Opdracht

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.



VMBO 4 TL

Onderdeel Domein Kolom Soort toets Herkansbaar Duur Periode Cijfer

Staatsinrich

ting 

GS/K/1 tm 

GS/K/3 + 

GS/K/5

C1 ST ja 90 1

Historisch 

overzicht 1 

(1900 - 

1939)

GS/K/1 tm 

GS/K/4 + 

GS/K/10

C2 ST ja 90 2

Historisch 

overzicht 2 

(1940 - 

1991)

GS/K/1 tm 

GS/K/3 + 

GS/K/8 tm 

GS/ K/10 + 

GS/V/1 tm 

GS/V/9

C3 ST ja 90 3

Eindcijfer 

4e klas 

(SE5)

EIND

Berekenin

g 

eindcijfer

Kolom Cijfer

Schoolexa

mencijfer
SE gemiddelde van 4e klas eindcijfer

Centraal 

Schriftelijk 

Eindexame

n

CE

Eindcijfer DEF

Verklaring afkortingen van de soort toets:

ST = Schriftelijke Toets

MT = Mondelinge Toets

PO = Praktische Opdracht

HD = Handelingsdeel

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden herkanst!
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vak: geschiedenis Klas:

Weging

34%

gemiddelde van het SE en CE cijfer

33%

33%

             afgerond op één decimaal

Wijze van berekening



Algemeen

In klas vier staan nog twee onderwerpen op het programma, dit zijn de onderwerpen van het CE

-               Staatsinrichting (C1)

-               Historisch Overzicht van de 20e Eeuw + verrijkingsstof (C2 en C3)

Herkansing

In klas 4 zijn de schoolexamens herkansbaar.



VMBO Klas: 4 vmbo

Domein Kolom Soort toets Weging Herkansbaar Duur Periode Cijfer 

k1, k2, k3, k4 C1 ST 30% ja 90 min 1

Invalshoeken Maatschappijkunde/ 3

analyse vraagstuk 3

k1, k2, k3, v2,v4 C3 ST 30% ja 90 min 2

k1,k2,k3,k4,k8 C4 ST 20% ja 90 min 3

EIND

Kolom Cijfer

SE

CE

DEF

Centraal Schriftelijk Eindexamen

20% nee

             afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

eindcijfer van de vierde klas

Politiek en beleid

criminaliteit en politiek

Eindcijfer 4e klas (SE4)

Berekening eindcijfer

Schoolexamencijfer
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vak: maatschappijkunde

Onderdeel

v1, v2, v3, k5, k6, k7 C2 ST 90 min

Criminaliteit en rechtsstaat

HD = Handelingsdeel

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een 

herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden 

herkanst!

Eindcijfer

Verklaring afkortingen van de soort toets:

ST = Schriftelijke Toets

MT = Mondelinge Toets

PO = Praktische Opdracht

gemiddelde van het SE en CE cijfer





vak: maatschappijleer VMBO Klas: 3 vmbo

Onderdeel Domein Kolom Soort toets Weging Herkansbaar duur Periode Cijfer

Aktualiteit K2 t/m 5 C1 ST 10% nee n.v.t. alle

Wat is maatschappijleer? 

/Jongeren

K1 t/m K6 C2 ST 20% nee 60 1

Politiek K1,K2,K3 en K6 C3 ST/PO 30% nee 60 1 en 2

Werk K1,K2,K3 en K5 C4 ST 20% nee 60 2

Media K1,K2,K3 en K7 C5 ST 20% nee 60 2

Eindcijfer 3e klas (SE3) EIND

Berekening eindcijfer
KolomWijze van berekening Cijfer

Schoolexamencijfer SE

Eindcijfer
DEF

ST = Schriftelijke Toets

MT = Mondelinge Toets

PO = Praktische 

HD = Handelingsdeel

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden herkanst!

Dit vak wordt gegeven in de derde klas van het vmbo. Elke leerling volgt maatschappijleer 1 verplicht. Je sluit het af met een 

schoolexamen.

Als een leerling het vak maatschappijleer afrond met een cijfer lager dan 5.5 dan krijgt hij in klas 4 een "herexamen"

Stedelijk Dalton College Alkmaar   Programma van toetsing en afsluiting

afgerond op één decimaal

het 3e klas eindcijfer

afgeronde schoolexamencijfer

Verklaring afkortingen van de soort toets:

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een 

herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.



vak: aardrijkskunde Klas:

Onderdeel Domein Kolom Soort toets Weging Herkansbaar Periode Cijfer

AK/K/7.14, 

AK/K/7.15

AK/V/4.25

AK/K/5.8, 

AK/K/5.9

AK/V/2.23

AK/K/9.20, 

AK/K/9.21

AK/V/6.27

Gemiddelde van 

praktijkopdrachten

AK/K/7.13, 

AK/K/5.7
C4 PO 25% nee 4

Eindcijfer 3e klas (SE3) EIND

Klas:

Onderdeel Domein Kolom Soort toets Weging Herkansbaar Periode Cijfer

AK/K/4.4, 

AK/K/4.5

AK/K/4.6

AK/K/6.10, 

AK/K/6.11

AK/K/6.12

AK/K/8.16, 

AK/K/8.17

AK/K/8.18

AK/K/3, 

AK/V/1.22

AK/V/3.24, 

AK/V/5.26

Eindcijfer 4e klas (SE4) EIND

Berekening eindcijfer Kolom Cijfer

Schoolexamencijfer SE gemiddelde van het 3e en 4e klas eindcijfer

Centraal Schriftelijk 

Eindexamen
CE

Eindcijfer gemiddelde van het SE en CE cijfer

             afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

3

Gemiddelde 

praktijkopdrachten
C4 PO 25% nee 720 - 1080 1 t/m 4

Tentamen Bevolking & 

ruimte
C3 ST 25% ja 120

1

Tentamen Water C2 ST 25% ja 120 2

Duur

Tentamen Weer & klimaat C1 ST 25% ja 120

3 & 4

480 - 720

             afgerond op één decimaal

VMBO-TL 4 VMBO-TL

SE: Grenzen & Identiteit C3 ST 25% nee 120 - 180

1 & 2

SE: Bronnen van energie C2 ST 25% nee 120 - 180 2 & 3
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  VMBO-T 3 VMBO-TL

Duur

SE: Arm & Rijk C1 ST 25% nee 120 - 180



In de 3e en 4e klas voor VMBO T/G L worden 6 onderwerpen behandeld.

Drie daarvan komen in het CE aan bod. We bieden op onze school die drie examen onderwerpen in leerjaar 4 aan zodat er sprake is van een ideale voorbereiding op het 

examen.

Algemeen



In leerjaar 4 bieden we in periode 1 t/m 3 een eindexamenkatern aan en in periode 4 trainen we voor het examen.

Periode 1: Bevolking en ruimte: De leerlingen leren over bevolkingsontwikkeling en ruimtegebruik binnen 3 gebieden (Nederland, Duitsland en China)

Periode 2: Weer en klimaat: De leerlingen leren kenmerken wat betreft weer, klimaat, klimaatverandering en klimaatbeleid. Dit aan de hand van 3 gebieden (Nederland, 

Spanje, Verenigde Staten)

Periode 3: Water: De leerlingen leren over de herkomst en kwaliteit van water, over het voorkomen van problemen omtrent water en maatregelen voor duurzamer gebruik van 

water. De drie gebieden waarbinnen dit gebeurt zijn (Nederland, Midden-Oosten, China)

Periode 4: Examentraining met behulp van oefenmateriaal, atlas en oude examens.

Periode 2: Grenzen en identiteit: De leerlingen leren kenmerken van grenzen en identiteit binnen 3 gebieden (Nederland, België en Rusland). Hierdoor leren ze de verschillen 

tussen deze gebieden met betrekking tot regionale identiteit en territoriale conflicten.

Periode 3: Bronnen van energie: De leerlingen leren over energiebronnen binnen 3 gebieden (Nederland, Frankrijk en Brazilië). Dit met betrekking tot; gebruik van energie (en 

de gevolgen) en maatregelen voor duurzamer energiegebruik en effecten hiervan. 

Periode 4: Onderzoek in eigen omgeving: De leerlingen leren onderzoek doen aan de hand van geografische vaardigheden binnen hun eigen omgeving.

De 15 geografische vaardigheden zijn te vinden in elk katern aan het eind van het boek. 

4e klas

3e klas

In leerjaar 3 bieden we iedere periode een schoolexamenkatern aan, behalve in periode vier waarin we een onderzoek in de eigen omgeving uitvoeren en de geografische 

vaardigheden toetsen.:

Periode 1: Arm en rijk: De leerlingen leren kenmerken van arm en rijk binnen 3 gebieden (Nederland, Verenigde Staten en Nigeria). Op deze manier leren ze verschillen te 

herkennen in welvaart binnen deze gebieden. 



vak: wiskunde TL klas: 4 vmbo

Onderdeel Domein Kolom Srt toets Weging Herkansbaar Duur Periode Cijfer

H2 Verbanden, H3 Afstanden en 

hoeken, H4 Grafieken en 

vergelijkingen

WI/K/4,6 en WI/V/2,3,4 C1 ST 35% ja 120 1

H5 Rekenen, meten en schatten, H6 

Vlakke figuren
WI/K/2-6,8 en WI/V/2,3,4 C2 ST 30% ja 90 2

H7 Verbanden en H8 

Ruimtemeetkunde
WI/K/2-8 en WI/V/1-4 C3 ST 30% ja 90 3

H1 Statistiek WI/K/1,7 C4 PO 5% nee nvt 3

Eindcijfer 4e klas (SE4) EIND

Berekening eindcijfer Kolom Cijfer

Schoolexamencijfer SE

Centraal Schriftelijk Eindexamen CE

Eindcijfer DEF

Verklaring afkortingen van de 

soort toets:

ST = Schriftelijke Toets

PO = Praktische Opdracht

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.
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             afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

gemiddelde 4e klas eindcijfer

gemiddelde v.h. SE en CE cijfer



vak: rekenen VMBO Klas: 4 vmbo

Onderdeel Domein Kolom Soort toets Weging Herkansbaar periode duur Cijfer

rekentoets 2F ref. niv. 2F nvt schriftelijk / digitaal 100% ja periode 2* 90 min

rekentoets 2F idem nvt schriftelijk / digitaal 100% ja periode 3* 90 min

Eindcijfer 4e klas (SE4) EIND

Berekening eindcijfer Kolom Cijfer

Eindcijfer DEF

Toevoeging: 

*1e toets voor leerlingen zonder WI in periode 2; herkansing in periode 3

Leerlingen zijn verplicht 1 uur rekenen in de week te volgen tijdens een daltonuur. 

Dit stopt aan het einde van periode 2 als ze de rekentoets gemaakt hebben. 

Mocht dit nodig zijn, dan kan het herhaalt worden in periode 3 voor de herkansing. 
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afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

gemiddelde van het SE en CE cijfer



vak: natuur-scheikunde 1 vmbo tl klas: 4

Onderdeel Domein Kolom Srt toets Weging Herkansbaar Cijfer

Grote toets 1 (hfst. 0,1,2, 4 en 5) K1, K2, K4, K6, K7, K10, K11C1 ST 25% ja

Grote toets 2 (hfst. 3, 6, 7 en 8) K8, K9, V1, V2 C2 ST 25% ja

Grote toets 3 (hfst. 9, 10 en 11) K2, K5, K12 C3 ST 25% ja

Practicum tentamen K2,K3,V3,V4 C4 PO 25% nee

Eindcijfer 4e klas (SE4) EIND

Berekening eindcijfer Kolom Cijfer

Schoolexamencijfer SE

Centraal Schriftelijk Eindexamen CE

Eindcijfer DEF gemiddelde van het SE en CE cijfer

Verklaring afkortingen van de soort toets:

ST = Schriftelijke Toets

PO = Praktische Opdracht
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Duur Periode

120 1

120 2

120 3

3nvt

             afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

eindcijfer 4e klas

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.



VMBO klas 4 TL vmbo

Onderdeel Kolom Soort toets Weging Herkansbaar duur periode Cijfer

Hoofdstuk 4-7-8(tentamen 1)
NASK2/K1-2-3-6-10-V1-

2-3-4//K4-5-11
C2 ST 25% ja 90 1

Hoofdstuk 2-3-9(tentamen 2)
NASK2/K1-2-3-6-10-V1-

2-3-4//K4-11
C3 ST 25% ja 90 2

Hoofdstuk 6-10-11(tentamen 3)
NASK2/K1-2-3-6-10-V1-

2-3-4//K4-7-8-9-11
C4 ST 25% ja 90 3

Practicum tentamen
NASK2/K1-2-3-6-10-V1-

2-3-4//K4-5-7-8-9-11
C5 PO 25% nee 120 4

Eindcijfer 4e klas (SE4) EIND

Berekening eindcijfer Kolom Cijfer

Schoolexamencijfer SE

Centraal Schriftelijk Eindexamen CE

Eindcijfer DEF

ST = Schriftelijke Toets

PO = Practische Opdracht

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden herkanst!

gemiddelde van het SE en CE cijfer

Verklaring afkortingen van de soort toets:
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vak: natuur- en scheikunde 2

             afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

eindcijfer 4e klas



vak: 

biologie
VMBO Klas:

Onderdeel Domein Kolom
Soort 

toets
Weging duur  Per. 

planten, 

regeling, 

zintuigen,  

organen en 

cellen , mens 

en milieu.

K2, K3, 

K4, K6, 

K7, K9 , 

K10, K11, 

K12, K13

C1 ST 25% 120 1

Practicum 

tentamen.

K2, k3, 

k6, k9, 

k13, v4

C2 PO 25% 120 2

voeding en 

vertering,  

ecologie, 

gedrag, 

stevigheid, 

voortplantin

g

K1, K2, 

K3,K4,  

K5, K6, 

K8, K9, 

K10, K11, 

K12, K13, 

V1, V2

C3 ST 25% 120 2

Gaswisseling 

en 

uitscheiding, 

transport en 

afweer,  

ordening, 

erfelijkheid 

en evolutie.

K3, K4, 

K5, K6, 

K7, K9, 

K10, K11, 

V1

C4 ST 25% 120 3

Eindcijfer 4e 

klas (SE4)
EIND

Berekenin

g 

eindcijfer

Kolom

Schoolexa

mencijfer
SE

Centraal Schriftelijk EindexamenCE

Eindcijfer DEF gemiddelde van het SE en CE cijfer

ST = 

Schriftelijk

e Toets

MT = Mondelinge Toets

PO = Praktische Opdracht

HD = Handelingsdeel
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4 vmbo

Herkansbaar

ja

nee

ja

ja

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden herkanst!

afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

gemiddelde van de 4e klas.

Verklaring 

afkortingen van de 

soort toets:



vmbo tl klas: 4

Onderdeel Domein Kolom Srt toets Weging Herkansbaar Periode Cijfer

a1,a4,b1,c1

e2,e3,e6,e8,e9,e

12,e14

Portfolio

a2,c2,d1,e4,e10,

e15,e16,e17,e18

,f1t/3

C2 ST 20% nee n.v.t. 2 en 3

Eindproject / meesterproef
a3,a5,a6,b2,e1,e

5,e7,e11,e13
C3 PO 50% nee 2 en 3

Eindcijfer 4e klas (SE4) EIND

Bron: concept-examenprogramma Praktijkgericht Programma vmbo Technologie & Toepassing

Versie 3, Mei 2021, Cohort 2021-2023

Verklaring afkortingen van de soort toets:+A11:M25A11:M28A11:M31A32A11:M21A11:M35A11:M38A11:M39A11:M37A11:M36A32A11:M21A11:M37A11:M38A11:M39A11:M40A11:M41A11:M40A11:M43A32A11:M21A11:M44A11:M48A32A11:M21A11:M47A11:M46A11:M45A11:M44A11:M43A11:M44+A32+A11:M21

ST = Schriftelijke Toets

Een belangrijk onderdeel van het vak T&T zijn de 8 werkvelden:

1.Culturele creativiteit 2.ICT 3.Industrie 4.Innovatief ondernemerschap 5.Sport en Medisch 6.Mobiliteit, 

transport, en logistiek 7.Voeding 8.Wonen en leefomgeving

In klas 3 komen drie of meer werkvelden terug in de opdrachten

In klas 4 komt minimaal één keer een ander werkveld terug in de opdrachten

PO = Praktische Opdracht

Het Praktijk Gerichte Programma T&T wordt gevolgd in klas 3-TL en 4-TL. 

Het vmbo-examenvak T&T kan de basis vormen voor een doorgaande bèta-technologische leerlijn naar het 

mbo op competentieniveau. Het vak biedt de kandidaat een kader om binnen de context van de 8 

werkvelden* de kennis, vaardigheden en attituden te ontwikkelen die van belang zijn voor een succesvolle 

doorstroom naar het mbo en de beroepspraktijk. De kandidaat wordt door middel van realistische 

opdrachten voorbereid op het onderwijs en de arbeidsmarkt in de bèta–techniek waarin sprake is van snel 

veranderende omstandigheden, kennis, informatie en toepassingen.

Het vak T&T bevordert de onderzoekende, ontwerpende en ondernemende houding van de

1 en 2

n.v.t.

afgerond op één decimaal
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vak: Technologie en Toepassing (T&T)

Duur

Opdracht periode 1 + 2 C1 PO n.v.t.30% nee

kandidaat. 



De projecten/opdrachten worden afgerond met een presentatie.

In de meesterproef in klas 4 regelt de leerling zelf een opdracht en hierin komen 1 of meer van de 8 

werkvelden voor. In totaal hebben de leerlingen kennis genomen van alle werkvelden en komen er 

minimaal 4 van de 8 voor in de opdrachten. 

·      Omgaan met veranderingen en 

aanpassingen

·      Analyseren

·      Ontwerpen, creëren en innoveren

·      Materialen en middelen inzetten

·      Kwaliteit leveren 

De kandidaat moet een waarneembare verbetering laten zien in de gevraagde competenties. De 

competenties waar we naar kijken zijn:

·      Samenwerken en overleggen

·      Onderzoeken en probleem oplossen

Bij de projecten/opdrachten is niet alleen het eindresultaat belangrijk. Ook het proces hoe het 

eindresultaat is verkregen wordt beoordeeld. Iedere project/opdracht wordt beoordeeld waarbij het 

product 40% meetelt en het proces 60%. Om een waarneembare verbetering te kunnen zien moet door de 

leerling een logboek worden bijgehouden. Het logboek wordt met de vakdocent besproken. 

In de meesterproef werken de leerlingen aan een eindproject, waarin zij al hun verworven vaardigheden 

moeten laten zien en dit ook nog in een portfolio en eindgesprek verantwoorden.

Na een tussenbeoordeling en de mogelijkheid tot verbetering, telt dit eindproject/meesterproef dan ook 

voor 50% mee.



VMBO 4 TL

Onderdeel Domein Kolom Soort toets Herkansbaar Duur Periode Cijfer

Consumptie, Arbeid & 

Productie, Verrijkingsstof

K/1, K/2, K/3, 

K/4A, K/4B, K/5A, 

V/1, V/3

C1 ST ja 90 1

Arbeid & productie, Overheid 

& bestuur, Verrijkingsstof 

K/1, K/2, K/3, 

K/5A, K/5B, K/6, 

V/1, V/3

C2 ST ja 90 2

Internationale 

ontwikkelingen, Consumptie 

& Consumentenorganisaties, 

Arbeid & Bedrijfsleven, 

Natuur & Milieu

K/1, K/2, K/3, 

K/4B, K/5B, K/6, 

K/7, K/8, V/2, V/3

C3 ST ja 90 3

Eindcijfer 4e klas (SE5) EIND

Berekening eindcijfer Kolom Cijfer

Schoolexamencijfer SE gemiddelde van 3e en 4e klas eindcijfer

Centraal Schriftelijk 

Eindexamen
CE

Eindcijfer DEF
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vak: economie Klas:

Weging

34%

33%

33%

             afgerond op één decimaal

Wijze van berekening

gemiddelde van het SE en CE cijfer

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden 

herkanst!

Verklaring afkortingen van de soort toets:

ST = Schriftelijke Toets

MT = Mondelinge Toets

PO = Praktische Opdracht
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vak: kunstvakken 1/ckv VMBO Klas: 3 vmbo

Onderdeel Domein Kolom Soort toets Weging Herkansbaar Duur periode Cijfer

Opdrachten periode 1/2/3/4BV/K 1 t/m 4 C1 PO 50% nee n.v.t. 1 of 2

Opdrachten periode 3/4 BV/K 1 t/m 4 C2 PO 50% nee n.v.t. 3 of 4

Eindcijfer 3e klas (SE3) EIND              afgerond op één decimaal

vak: kunstvakken 1/ckv VMBO Klas: 4 vmbo

Onderdeel Kolom Soort toets Weging Herkansbaar Cijfer

Opdrachten periode 1 BV/K 1 t/m 4 C1 PO + ST 50% nee 1

Opdrachten periode 3 BV/K 1 t/m 4 C2 PO + ST 50% nee 3

Eindcijfer 4e klas (SE4) EIND              afgerond op één decimaal

Berekening eindcijfer Kolom Wijze van berekening Cijfer

Schoolexamencijfer SE gemiddelde van het 3e en 4e klas eindcijfer

Eindcijfer DEF Schoolexamencijfer

ST = Schriftelijke Toets

MT = Mondelinge Toets

PO = Praktische Opdracht

HD = Handelingsdeel

CKV  schoolexamen

3e klas 

Verklaring afkortingen van de soort toets:

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.

* Aan de hand van de culturele activiteiten worden beeldende opdrachten gemaakt , de ene keer 2D (tekenen) de andere keer 3D 

(handvaardigheid). Daarnaast worden er, los van de culturele activiteiten, ook andere beeldende opdrachten aangeboden.

* Per periode krijg je een eindcijfer dat bepaald wordt door de opdrachten, die je in de desbetreffende periode gemaakt hebt. Het gemiddelde 

cijfer van de  perioden is je eindcijfer voor de derde klas.

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden herkanst!

*In het 3e leerjaar wordt  tijdens de lesuren KV zowel Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) als Kunstzinnige Vorming (KV) gegeven.

* De leerlingen starten met het maken van een cultureel zelfportret, en moeten gedurende het derde schooljaar aan een 4-tal culturele 

activiteiten meedoen en deze verwerken d.m.v. praktische opdrachten (beeldend) en/of verslagen.

* In een kunst-portfoliomap worden alle verslagen, schetsen en opdrachten verzameld die bij het schoolexamen van CKV horen.

* Aan het einde van het schooljaar dienen de opdrachten die het jaar gegeven worden afgerond te zijn. de leerling wordt anders niet bevorderd 

naar de 4e klas.

*Kunstzinnige Vorming wordt in het VMBO als geïntegreerd vak aangeboden, dat wil zeggen zowel tekenen en  handenarbeid komen tijdens de 

lessen CKV aan bod. 

* Ook de samenwerking met andere vakken zoals muziek en Nederlands vormen onderdeel van het programma.



4e klas 

Tijdens het vierde leerjaar werken de leerlingen aan opdrachten a.d.h.v. thema’s zoals cultureel erfgoed, remakes in de kunst en toegepaste 

kunst.

Alle leerlingen ronden schoolexamen CKV af met een definitief cultureel zelfportret.

Het boek ‘KunstActief, kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing wordt als naslagwerk gebruikt in de les.

CKV wordt als schoolexamen afgenomen tijdens de vak lessen en dient met  een voldoende te worden afgesloten.



vak: dans VMBO Klas: 4 vmbo

Onderdeel Domein Kolom Soort toets Weging Herkansbaar duur periode Cijfer

Theorie DA/K/3,7,8,9, DA/V/3 C1 ST 30% ja 60 min 1, 2 en 3

Eindvoorstelling proces DA/K/4,5,6, C2 PO 25% nee * 1, 2 en 3

Eindexamenvoorstelling DA/V/1, DA/K/2,3,4 C3 PO 25% nee * 1, 2 en 3

Choreografie en danstechniek DA/K/1,2,7,8,9  DA/V/ 2&3 C4 PO 20% nee * 1, 2 en 3

Eindcijfer 4e klas (SE4) EIND              afgerond op één decimaal

Berekening eindcijfer Kolom Wijze van berekening Cijfer

Schoolexamencijfer SE gemiddelde van het 3e en 4e klas eindcijfer

Centraal Schriftelijk Eindexamen CE

Eindcijfer DEF gemiddelde van het SE en CE cijfer

* = zie toelichting       ** = zie 

HD = Handelingsdeel

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden herkanst!
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Verklaring afkortingen van de soort toets:

ST = Schriftelijke Toets

MT = Mondelinge Toets

PO = Praktische Opdracht



C1: Theorie (30%) 

Beschouwen & analyseren van dans, kenmerken danssoorten, danssoorten onderkennen, 

de kenmerken noemen en deze omschrijven (beschouwen), dansbegrippen vakbegrippen herkennen, 

benoemen en toepassen, dans en andere kunsten, functies van dans en dans binnen maatschappij/cultuur herkennen, benoemen/argumenteren. 

Verslag doen van een culturele activiteit, waarvan dans een expliciet onderdeel is.

C2: Eindvoorstelling proces (25%)

-        Bij het maakproces van het eindexamen dansvoorstelling wordt gekeken naar       

de inzet/werkhouding van een leerling en zijn/haar betrokkenheid en inbreng bij dit maakproces. 

C3: Eindexamenvoorstelling (25%)

-        Leerlingen maken onder begeleiding van de docent dans een voorstelling en  

              voeren deze uit. Ze zijn mede verantwoordelijk voor de inhoud van de eindexamenvoorstelling, theatrale 

              middelen en de algehele organisatie.

C4: Choreografie en danstechniek (20%)

 De leerlingen worden beoordeeld op het maken van hun eigen choreografie en op hun danstechniek, 

zowel tijdens het maakproces als tijdens het uitvoeren van de eindvoorstelling.



vak: drama VMBO Klas: 4 vmbo

Onderdeel Domein Kolom Soort toetsWegingHerkansbaar Duur periode Cijfer

Drama theorie DR/K/7 t/m 9 C1 ST 35% ja 60 - 120 1,2,3 en 4

Eindvoorstelling proces DR/K/1 t/m 6 en DR/V 1 C2 PO/HD 30% nee n.v.t. 1,2 en 3

Eindvoorstelling product DR/K/1 t/m 6 en DR/V 1 C3 PO/HD 15% nee n.v.t. 1,2 en 3

Speltechniek DR/K 1 t/ 6 en DR/V 2 en 3 C4 PO/HD 20% nee n.v.t. 1,2 en 3

Eindcijfer 4e klas (SE4) EIND              afgerond op één decimaal

Berekening eindcijfer Kolom Wijze van berekening Cijfer

Schoolexamencijfer SE gemiddelde van het 3e en 4e klas eindcijfer

Centraal Schriftelijk Eindexamen CE

Eindcijfer DEF gemiddelde van het SE en CE cijfer

Verklaring afkortingen van de soort toets:

ST = Schriftelijke Toets

MT = Mondelinge Toets

PO = Praktische Opdracht

HD = Handelingsdeel

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden herkanst!
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 4e klas 

C1: Dramatheorie (35%)

-      Ze zijn mede verantwoordelijk voor de inhoud van het toneelstuk, kostuums, 

muziek, ontwerp licht en de algehele organisatie.

C4: Speltechniek (20%)

-     De leerlingen worden beoordeeld op hun speltechniek (vaardigheden van een 

acteur zoals in de achtergrondtheorie staat beschreven), zowel tijdens het spelen in 

het proces als tijdens het spelen van de eindvoorstelling.

-     Alle theoretische toetsen (dramatheorie en theaterbegrippen)

C2: Eindvoorstelling proces (30%)

-      Bij het maakproces van het eindexamentoneelstuk wordt gekeken naar de 

werkhouding van een leerling en zijn/haar betrokkenheid en inbreng bij dit 

maakproces. 

C3: Eindvoorstelling product (15%)

-      Leerlingen maken onder regie van de docent drama een voorstelling en voeren 

deze uit. 



vak: kunstvakken 2 VMBO Klas: 4 vmbo

Onderdeel Domein Kolom srt toets Weging Herkansbaar Duur P Cijfer

Gemiddelde gemaakte opdrachten BV/ K 1 t/m8, V 1t/m 3 C1 PO 25% nee nvt 1,2,3

tentamen kunstbeschouwing BV/V2 tm 3 C2 ST 25% ja 60 1

praktisch tentamen BV/ K 1 t/m8, V 1t/m 3 C3 PO 25% nee 120 2

tentamen kunstbeschouwing BV/V2 tm 3 C4 ST 25% ja 60 3

Eindcijfer 4e klas (SE4) EIND

Berekening eindcijfer Kolom Wijze van berekening Cijfer

Schoolexamencijfer SE

Centraal Praktisch Eindexamen CPE

Centraal Schriftelijk Eindexamen CE

Eindcijfer DEF gem. v.h. SE(50%); CPE(25%) en CE(25%) cijfer

Verklaring afkortingen van de soort toets:

ST = Schriftelijke Toets

MT = Mondelinge Toets

PO = Praktische Opdracht

HD = Handelingsdeel

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als deze toets in een periode wordt gegeven met een herkansing,

de betreffende toets kan worden gekozen als de toets uit deze periode die je wilt herkansen.

Alle toetsen die gepland staan in de laatste weken van de 4e periode kunnen NIET worden herkanst!
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afgerond op één decimaal

gemiddelde van het 4e klas eindcijfer





Kunstvakken Beeldend

4e klas

In dit jaar is de leerling verplicht een keuze te maken tussen tekenen of handenarbeid 

als eindexamenvak. Twee uur per week wordt er aan de opdrachten gewerkt 

en 1 uur per week volgt de leerling theorie.

theorie

Deze theorie moet als voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Examen gezien worden,

 maar ook als training om bij de tentamens het eigen werk te kunnen toelichten tijdens 

het praktisch eindexamen.Kunstbeschouwing zowel als de beeldaspecten worden hier geoefend.

Tijdens het schooljaar krijgen de leerlingen 2 x een schriftelijk tentamen kunstbeschouwing.

Het boek “zienderogenkunst, beeldende begrippen” gebruikt de leerling als naslagwerk 

voor de theoretische tentamens en als voorbereiding op het centraal examen.

praktijk

Voor de praktijkopdrachten wordt gewerkt uit ‘Kunst Actief”; zowel met nieuwe als met 

oude praktijkexamenopdrachten. De behaalde cijfers voor de opdrachten vormen gezamenlijk

 het tentamencijfer C1.

De tentamens in periode 1 en 3 toetsen de theorie met kunstbeschouwing ( C2 en C4) en in 

tentamenperiode 2 krijgen de leerlingen een praktische opdracht (C3).

Het schoolexamen bestaat uit het gemiddelde van de in de 4e klas behaalde cijfers en dit cijfer

 vormt 50% van het eindcijfer. Aansluitend aan de afronding van het schoolexamen

 volgt het Centraal Praktisch Examen. In 720 minuten moet de leerling een praktische opdracht 

maken aan de hand van een thema, en daar bovendien een analyse van eigen werk en een reflectie

 met het werk van een klasgenoot aan toevoegen. Het hierbij behaalde cijfer telt voor 25% mee 

bij het eindcijfer.

Ook Kunstzinnige Vorming/ beeldende vorming wordt met een 

Centraal Schriftelijk Examen afgerond; hier wordt de theorie (kunstbeschouwing) getoetst. 

Ook dit onderdeel telt voor 25% mee bij het eindcijfer.

4e klas 



vak: lichamelijke opvoeding TL klas: 4 vmbo

Onderdeel Domein Kolom Srt toets Weging Herkansbaar Duur Periode O,V,G

Atletiek K/7 C1 PO 20 % ja n.v.t. 1

Bewegen op Muziek K/6 C2 PO 15% ja n.v.t. 1&2

Spel K/2, K/3, K/4 C3 PO 20% ja n.v.t. 2&3

Zelfverdediging K/8 C4 PO 15% ja n.v.t. 1&2

Turnen K/5 C5 PO 15% ja n.v.t. 1&2

Buitenschools programma (sportorientatie) K/1, K/9 C6 PO 15% ja n.v.t. 3

Eindbeoordeling EIND

Verklaring afkortingen van de soort toets:

PO = Praktische Opdracht

K/1 Oriëntatie op leren en werken

K/2 Basisvaardigheden

K/3 Leervaardigheden in het vak LO

K/4 Spel

K/5 Turnen

K/6 Bewegen op Muziek

K/7 Atletiek

K/8 Zelfverdediging

K/9 Actuele Bewegingsactiviteiten

Alle onderdelen zijn herkansbaar

Een uitwerking van de kerndoelen is inzichtelijk via: https://www.examenblad.nl/examenstof/lichamelijke-opvoeding-vmbo-2/2022/f=/lichamelijke_oefening1.pdf

Algemeen:
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Uitleg domein en kerndoelen:

De beoordeling is een beoordeling over meerdere weken. Zowel de prestatie als de inzet/motivatie  wordt meegenomen in de beoordeling.   De lessen bestaan voornamelijk uit fysieke inspanning en sporten maar van de leerlingen wordt ook verwacht dat zij in  een andere rol deelnemen. Denk aan organisator, coach, scheidsrechter en hulpverlener.



VMBO Klas: 4 vmbo

Soort toets Weging Herkansbaar O,V,G
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vak: LOB, Loopbaanorientatie

Onderdeel

HD n.v.t. ja

1. Vormgeven van het Loopbaandossier minimaal 10 SLU

2. Bezoek leerlingbezoekdag / meeloopdag MBO

Een 'Ja' bij herkansbaar betekent dat, als er een 'O' is behaald voor dit onderdeel, dit onderdeel herkanst moet 

worden.
Voor het PTA LOB moet minimaal een 'V' worden behaald voor de startdatum van het Centraal Schriftelijk Examen 

vmbo-tl

1. D.m.v opdrachten op DaltonAlkmaar.Dedecaan.net vormen de leerlingen een loopbaandossier met een minimum van 10 SLU

2&3: Verslaglegging en reflectie is verwerkt in de opdrachten die het loopbaandosier vormen

3. Bezoek Open Dag MBO

Beoordeling met O,V,GEindbeoordeling

Verklaring afkortingen:

SLU = studielastuur

HD = Handelingsdeel


