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• Nederlands

• Engels

• Frans

• Duits

• Aardrijkskunde

• Geschiedenis 

• Wiskunde

• Economie

• Natuurkunde

• Biologie

• Tekenen

• Theater

• Audiovisuele

Vormgeving

• L.O.

• Rekenen

Alle vakken in 

klas 4 op een rij

De in rood 

aangeduide vakken 

zijn de verplichte 

vakken in klas 4



Programma van toetsing 

en afsluiting (PTA)

• Het examen is gestart in leerjaar 3

• Het PTA geeft de stofomschrijving van toetsen 

en opdrachten

• Ook vaardigheden worden getoetst

• 3 perioden tot en met april 2019



PTA

• Inhoud en vorm zijn bepaald door de docenten en 

vastgelegd in een programma van toetsing en 

afsluiting (PTA) 

• Resultaten worden vastgelegd in een (digitaal) 

examendossier: Magister

• Het programma wordt medio september in een 

PDF-bestand gepubliceerd op de schoolwebsite:

www.detooropmavo.nl

> Downloads > PTA klas 3/4

http://www.detooropmavo.nl/


• Schriftelijke toetsen

• Mondelinge toetsen

• Praktische opdrachten

• Handelingsopdrachten

• Sectorwerkstuk

Onderdelen van het 

schoolexamen



PTA
Vak: Nederlands Leerweg: VMBO-TL Leerjaar

: 4

Docent: F. Noordpool 

G. van den Berg

2017/20

18

Periode: Week: Inhoud / Stofomschrijving K of V Herkansing

Hoofdstuk en inhoud (onderwerp) Eindtermen Vorm Duur Ja Nee Weging Resultaa

t

1.1 38 Hoofdstuktoets 1 K 2,3,4,5,6,7,8. S 50 min. X 1

1.2 39 Cito kijk- en luistertoets K 4 S 2X 45 min. X 1

1.3 40 Stelopdracht toekomstvisie (profielwerkstuk) K 1,2,3,4,5,6,7,8. S 50 min. X 1

1.4 41 Hoofdstuktoets 2 K 2,3,4,5,6,7,8. S 50 min. X 1

1.5 TW1 43 Proefexamen K 2,3,4,5,9. S 90 min. X 3

2.1 47 Hoofdstuktoets 3 K 2,3,4,5,6,7,8. S 50 min. X 1

2.2 50 Hoofdstuktoets 4 K 2,3,4,5,6,7,8. S 50 min. X 1

2.3 51 Sollicitatiebrief (profielwerkstuk) K 1,2,4,6,7. S 50 min. X 1

2.4 TW2 4 Sollicitatiegesprek K 1,2,4,6,7. M 10 min. X 3

3.1 8 Hoofdstuktoets 5 K 2,3,4,5,6,7,8. S 50 min. X 1

3.2 7-13 Toets fictie   H 1 t/m 5. Literatuur: toets over 2 boeken en 2 films. K 2,3,4,5,6,7,8. S 50 min. X 1

3.3 7-13 Presentatie profielwerkstuk  

(in duo’s)

V 1,2,3. M 10 min. X 2

3.4 TW3 15 Proefexamen K 2,3,4,5,9. S 120 min. X 3



Status aparte 

beeldende vakken

Leerlingen met  zowel Tekenen als Audiovisuele 

Vormgeving in hun pakket doen in beide vakken SE en 

CPE.

Echter:

slechts één van beide vakken kan worden 

meegenomen in de zakslaagregeling. Het andere vak 

wordt daarmee automatisch het 7e vak!



Beschermde vakken in 
schoolexamen zonder 
centraal examen of als 
zelfstandig onderdeel

Maatschappijleer 1 (afgesloten in klas 3)

Kunstvakken 1: CKV (afgesloten in klas 3)

Lichamelijke opvoeding

Rekenen



Een 7e vak? Ja, graag!

Een 7e vak is gekozen uit ambitie!

De directie behoudt zich het recht voor om een leerling uit te sluiten van het CE m.b.t. het 7e vak.



Opzet examinering

Het examen bestaat voor (bijna) elk 

vak/programma uit twee delen:

1.Schoolexamen: SE

2.Centraal Examen: CE

Naast het schoolexamen kennen twee vakken een

Centraal praktisch examen (CPE):Tekenen en

Audiovisuele Vormgeving



Herkansing 

Schoolexamen  

Het schoolexamen kent beperkte herkansingen:

• In klas 3 en 4 kan aan het einde van het 
cursusjaar één toets behorende tot de 3-tellers 
worden herkanst (zie PTA)

• Handelingsopdrachten kunnen niet herkanst 
worden maar kunnen tot de gestelde deadline 
verbeterd worden. (tot: ‘naar behoren’)



Speciale faciliteiten  

Leerlingen met een leerprobleem (bijv. dyslexie):

• 25% meer examentijd (half uur op twee uur)

In alle gevallen beslist de directie (na overleg

met de inspectie)
Officiele documenten moeten voor 1 oktober ingeleverd zijn



Berekening eindcijfer SE
Het cijfer van het schoolexamen is het

gemiddelde van het eindcijfer van klas 3 + het

resultaat van drie schoolexamenperioden in 

het 4e leerjaar

SE=

eindcijfer klas 3 +  SE 1 + SE 2 +SE 3 (klas4)

____________________________

4



Berekening eindcijfer

SE + CE

2

tenzij het Tekenen en/of audiovisuele 

vormgeving betreft, dan

SE + ½(CPE + CE)

2



Geslaagd?
Je bent geslaagd op TL als je voldoet aan alle volgende vijf eisen:

1. Je de rekentoets gemaakt hebt én

2. Het gemiddelde van al je Centraal Examencijfers (de zes vakken in je examenpakket) is 5,5 of hoger 

(met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt) én

3. Je eindcijfer voor Nederlands 5 of hoger is én

4. CKV en L.O. en het sectorwerkstuk zijn ‘voldoende’ of ‘goed’ én

5. Je Eindcijfers (gewogen gemiddelde SE en CE) ook voldoen

aan de volgende eisen:

- al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of

- je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of

- je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger waarvan er tenminste één 7 of hoger is, of

- je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger waarvan er tenminste één 7 of hoger is

- geen eindcijfer is 3 of lager.

De rekentoets telt niet mee voor deze regel

Let op.

• Je cijfer voor Maatschappijleer telt mee in de uitslagregeling. Maar natuurlijk niet bij het gemiddelde van 

al je Centraal Examencijfers, want voor Maatschappijleer doe je geen Centraal Examen.



Herkansing centraal 

schriftelijk examen

• iedere kandidaat mag één centraal schriftelijk 

examen herkansen

• het hoogste cijfer telt 

• CPE beeldend kan niet worden herkanst



Verder leren na het 

VMBO

MBO

Niveau 1

•

Assistent

opleiding

MBO

Niveau 2

•

Basis-

opleiding

MBO

Niveau 3

•

Vak-

opleiding

MBO

Niveau 4

•

Kader-

opleiding

HAVO

•

Wiskunde

2e MVTaal en

Geschiedenis
(nodig/verplicht)



Informatie over de 

examens
De volgende websites geven informatie over de

examens:

• www.citogroep.nl 

• www.examen.kennisnet.nl

• www.examenblad.nl 

• www.eindexamen.NU

• www.watmoetikleren.nl

• www.laks.nl

• www.digischool.nl

• http://toetswijzer.kennisnet.nl



Nog wat belangrijke zaken

• Controle emailadressen

• Cashless betalen

• Huur kluisje

• Betalingen via Wis Collect


