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A.  EINDEXAMEN HAVO 
 
Het schoolexamen voor een havoleerling begint voor een aantal vakken al in het vierde jaar, vandaar dat leerlingen in 
het vierde leerjaar havo volledig op de hoogte moeten zijn van de regels rondom het examen. Sommige onderdelen 
van het schoolexamen worden zelfs al afgesloten in het vierde leerjaar. 
 
Dit document is voor jullie belangrijk, daarom vraag ik jullie om dit goed te bestuderen zodat misverstanden 
voorkomen kunnen worden. In leerjaar vier kunnen er al toetsen en opdrachten zijn die ook meetellen voor het 
eindexamen. 
 
Toetsen van vakken waarvoor reeds in leerjaar vier toetsen meetellen voor het examen hebben de vermelding  
ED (ED staat voor examen dossier).  
Het grootste gedeelte van de leerstof in leerjaar vier is een voorbereiding op de afronding die in leerjaar vijf zal 
plaatsvinden.  
 
Ik wens jullie een succesvol jaar toe! 
 
De heer N. van Ooijen 
Afdelingsleider havo 4-5 



 

   

B.  INHOUD EXAMEN 
 
Het eindexamen Havo bestaat uit: 
 - De vakken die in het gemeenschappelijk deel zitten van elk profiel. 
 - De vakken van het profieldeel van één van de vier profielen. 
 - De vakken en andere programmaonderdelen van het vrije deel van elk profiel. 
Het profielwerkstuk (PWS) maakt onderdeel uit van het totale profiel van de leerling. Het profielwerkstuk moet 
betrekking hebben op tenminste een groot vak uit het profiel van de leerling. Een groot vak heeft een omvang 
van 320 slu’s (studielast uren). 
 
Het eindexamen voor ieder vak bestaat uit een schoolexamen óf uit een schoolexamen én een centraal examen. Je 
kunt de examenvakken dus op de volgende manier onderverdelen. 
 

      EXAMENVAKKEN 

VAKKEN 
MET ALLEEN 

EEN SCHOOLEXAMEN 
SE 

VAKKEN MET 
EEN SCHOOLEXAMEN EN 
EEN CENTRAAL EXAMEN 

SE + CE 

 
Vakken met alleen een schoolexamen zijn:  
Maatschappijleer als onderdeel van Global Learning, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke Opvoeding, 
Informatica en O&O. 
  
Vakken met zowel schoolexamen als centraal examen zijn:  
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Kunst, Economie, Bedrijfseconomie, Wiskunde A, Wiskunde B, Geschiedenis, 
Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en M&O. 
 
 
 



 

   

C.  DE EXAMENCOMMISSIE  
 
 
De examencommissie heeft (onder andere) de volgende taken: 
a. Behandelen van verzoeken van kandidaten voor bijzondere maatregelen bij een 
schoolexamen of toets, wegens persoonlijke omstandigheden van de kandidaat; 
b. Behandelen van verzoeken van kandidaten voor vrijstelling of ontheffing; 
c. Behandelen van klachten van kandidaten over een primair besluit van de examinator, 
waaronder de inhoud of de beoordeling van een schoolexamen of toets; 
d. Behandelen van klachten van kandidaten over de omstandigheden waaronder een 
schoolexamen of toets is afgelegd. 
 
In de examencommissie hebben zitting: 
 
Mevrouw M. Bittner, directeur onderwijs en voorzitter 
Meneer N. van Ooijen, afdelingsleider 4 en 5 havo  
Meneer J.L. van Engelen, afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo  
Mevrouw D. Wijgergangs (vwo) en Meneer B. Gasseling (havo), secretaris eindexamen 
 
De zitting van de examencommissie zijn in schooljaar 2021-2022 in de volgende weken: 
1e zitting week 41 (11 oktober t/m 15 oktober 2021) 
2e zitting week 48 (29 november t/m 3 december 2021) 
3e zitting week 6 (7 februari t/m 11 februari 2022) 
4e zitting week 13 (28 maart t/m 1 april 2022) uitsluitend examenklassen 
5e zitting week 15 (11 april t/m 15 april 2022) 
6e zitting week 20 (16 mei t/m 20 mei 2022) 
7e zitting week 25 (20 juni t/m 24 juni 2022) 
 
D.   COMMISSIE VAN BEROEP 
 
Tegen een besluit van de examencommissie kan de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger, binnen vijf 
werkdagen nadat het besluit aan de kandidaat is medegedeeld, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de 
rector mevr. Mireille van der Kracht. 
 
Binnen vijf werkdagen nadat het bezwaar is binnengekomen deelt de rector schriftelijk en gemotiveerd het 
besluit aan de leerling mede.  
Tegen het besluit op bezwaar van de rector kan beroep worden ingesteld bij de regionale beroepscommissie.  
 
De regionale commissie van beroep bestaat uit drie rectoren van scholen uit de regio.  
Indien een leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger een bezwaar bij de regionale commissie van beroep 
wil indienen, kan deze leerling een formulier ophalen bij de afdelingsleider of de secretaris eindexamen met 
daarop de procedure bij de regionale beroepscommissie. 
 
 
 
 
 



 

   

E. HET EXAMENREGLEMENT JACOB-ROELANDSLYCEUM 2021-2022 
 
I. Algemene bepalingen 
 
1. Begripsbepalingen 
 1.1  Onder bevoegd gezag wordt verstaan: het Plaatselijk Schoolbestuur. 
 1.2  Onder rector wordt verstaan: de rector of diens plaatsvervanger de directeur onderwijs. 
 1.3  Onder commissie van beroep wordt verstaan: de regionale commissie van beroep. 
   Voor de samenstelling en procedure: zie blz. 5. 
 1.4  Onder kandidaat wordt verstaan: een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt 

toegelaten. 
 1.5  Onder gecommitteerde wordt verstaan: een gecommitteerde in de zin van de wet, belast met het 

toezicht op het eindexamen of een deel daarvan, zijnde een daartoe aangewezen docent van een 
andere school. 

 1.6  Onder examinator wordt verstaan: degene die is belast met het afnemen van het examen, zijnde 
de docent waarvan de kandidaat in een examenvak les krijgt in het examenjaar. 

 1.7  Onder de examencommissie wordt verstaan: de directeur onderwijs, de afdelingsleider, de 
secretaris van het eindexamen. 

 1.8  De naam van de secretaris van het examen staan vermeld onder C. 
 
2. Het eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo is van toepassing en is te vinden op 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2021-08-01   
 
3. Het examen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag 

draagt de uitvoering op aan de rector of diens plaatsvervanger de directeur onderwijs. 
 
4. Het examen wordt afgenomen door de rector of diens plaatsvervanger, de directeur onderwijs en de 

examinatoren. 
 
5. Het examen bestaat uit twee gedeelten: het schoolexamen dat geheel voor de verantwoording van de 

school komt en het centraal examen. Elk gedeelte levert één cijfer op. Beide cijfers hebben hetzelfde 
gewicht bij de vaststelling van het eindcijfer per vak. 

 Voor een overzicht van de examenvakken, zie het schema onder B. 
 
6. De tijdstippen van het schoolexamen en de tijdvakken van het centraal examen worden door de rector 

bekendgemaakt voor 1 oktober van het examenjaar. 
 
7. Onregelmatigheden 
 7.1  De wettelijke bevoegdheid om maatregelen te kunnen nemen indien een leerling zich (1) ten 

aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft 
gemaakt, (2) dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid 
schuldig maakt of heeft gemaakt, (3) dan wel zonder geldige reden afwezig is, wordt door de 
rector/directeur binnen de school gemandateerd naar de directeur onderwijs  

 7.2  De maatregelen die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar 
genomen kunnen worden, zijn (art. 5 lid 2 Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo): 

   a. Toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; 
   b. Ontzeggen van (verdere) deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of 
   centraal examen; 
   c. Ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
   schoolexamen of het centraal examen; 
   d. Bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 
   hernieuwd examen in door de rector/directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het 
   hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen 
   legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen. 
 7.3  Tegen een genomen maatregel in een examenkwestie kan binnen 5 werkdagen nadat de 
   maatregel is medegedeeld bezwaar worden gemaakt bij de rector/directeur. 
 7.4  Indien een bezwaar in een examenzaak door de rector/directeur niet-ontvankelijk of ongegrond 

wordt verklaard, kan beroep worden ingesteld bij de regionale beroepscommissie.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2021-08-01


 

   

   De betreffende rector/directeur maakt geen deel uit van de commissie die het beroep behandeld 
(art. 5 lid 4 Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo). De regionale beroepscommissie maakt haar 
besluit binnen 5 werkdagen na ontvangst van het beroepschrift bekend. Indien een zwaarwegend 
belang dit vereist, kan de termijn met maximaal eenzelfde periode worden verlengd. 

 
8.   De bepalingen in dit examenreglement zijn ook van toepassing op de reguliere toetsen en de ED-

toetsen afgerond in de voorexamenjaren. 
 
9.   In alle gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet beslist de rector. 
 



 

   

E II. Het schoolexamen 
 
1 Het schoolexamen begint in leerjaar 4 en wordt afgesloten uiterlijk een week voor het centraal examen.  
 
2 In de Tweede Fase wordt het schoolexamen afgenomen aan de hand van een examendossier. 
 Het examendossier bestaat uit: 

- Een lijst met eisen waaraan de leerling per vak moet voldoen als hij examen wil doen in het gekozen 
profiel. Ook is vastgelegd hoe de verschillende onderdelen gewogen worden bij de bepaling van het 
schoolexamencijfer.  
- De verzameling van toetsen, documenten waarmee de leerling aangeeft aan de gestelde eisen te voldoen, 
alsmede de bijbehorende beoordelingen. 
De resultaten van de gemaakte toetsen worden automatisch verwerkt en de leerlingen hebben de 
mogelijkheid om te zien hoe de verwerking heeft plaatsgevonden. 

 
3  De examendossiertoetsen 
  

a. Indien een leerling door ziekte of ten gevolge van een bijzondere, van zijn wil onafhankelijke, 
omstandigheid niet aanwezig kan zijn bij een toets, is hij/zij verplicht zijn/haar afwezigheid dezelfde 
schooldag tussen 8.00 en 10.00 uur te melden bij de afdelingsleider of bovenbouwcoördinator. Dit kan 
via telefoonnummer 0411-672219. Leerlingen die afwezig zijn bij een toets voor het schoolexamen en 
die dit niet volgens bovenstaande regeling hebben gemeld, kan een sanctie worden opgelegd. In het 
uiterste geval kan voor de toets het cijfer 1.0 worden toegekend. 

b. De beoordelingen van toetsen worden, behoudens bijzondere omstandigheden, binnen tien 
schooldagen na afname van de toets aan de leerling meegedeeld. 

c. Na de beoordeling krijgt de leerling de gelegenheid om het schriftelijk werk in te zien. 
d. De leerling kan bezwaar maken bij de examencommissie tegen de gang van zaken bij een toets, dit 

dient zo snel mogelijk na afname/teruggave van de toets te gebeuren doch uiterlijk tot twee 
schooldagen voor de vergadering van de examencommissie plaatsvindt. 

e. Er dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden via examencommissie@jrl.nl.  
f. De beoordelingen worden door de docent zo spoedig mogelijk verwerkt in Magister. 
g. Het beoordeelde werk wordt op school bewaard tot een jaar na het Centraal Examen. 
h. Het cijfer voor een toets wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van 1 tot en met 10, met een 

nauwkeurigheid van één decimaal. 
 
4 Herkansing van examendossiertoetsen. Hiervoor gelden de volgende regels: 
 

a. Indien een leerling door ziekte of ten gevolge van een bijzondere, van zijn wil onafhankelijke 
omstandigheid niet in staat is geweest aan een examendossiertoets deel te nemen, dan kan deze, 
alleen na toestemming van de afdelingsleiders, in overleg met de vakdocent de gemiste toets inhalen.  

b. Praktische opdrachten kunnen niet herkanst worden. 
c. Na toetsweek 3 kan de leerling van 5 havo 3 ED toetsen herkansen. Maximaal 1 toets van minimaal 10% 

per vak. Daarbij geldt geen beperking t.a.v. het in de toets week behaalde resultaat. 
d. Indien cito-gerelateerde toetsen voor de moderne vreemde talen om praktische redenen niet in de 

toetsweek worden afgenomen, behoudt de leerling het recht op herkansing. Daarbij gelden uiteraard 
de regels onder c. 

e. Afwezigheid bij de herkansing: hier geldt dezelfde regel als onder a.  
f. Indien een leerling een toets herkanst, wordt het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij 

de eerder afgelegde toets als definitief cijfer opgenomen in het dossier. 
g. Voordat de leerling een herkansing aanvraagt, kan hij advies vragen aan de mentor, de decaan of de 

secretaris eindexamen. 
h. De aanvraag voor een herkansing moet op het aangegeven tijdstip voor aanvang van de 

herkansingsperiode ingediend zijn. 
i. In bijzondere gevallen kan de directeur onderwijs beslissen af te wijken van bovenstaande regeling. In 

dat geval stelt de directeur onderwijs de inspectie daarvan in kennis onder mededeling van de 
bijzondere redenen voor de afwijking. 

 
5 Cijfer schoolexamen 

Als een leerling van elk vak de toetsen en opdrachten gemaakt heeft, eventueel toetsen die daarvoor in 



 

   

aanmerking komen, herkanst heeft, dan wordt het cijfer voor het schoolexamen vastgesteld op één 
decimaal nauwkeurig volgens de weging die bij elk vak geldt. Als bij die vaststelling het tweede cijfer achter 
de komma 5 of meer is, dan wordt naar boven afgerond en als het tweede cijfer achter de komma minder 
dan 5 is, dan wordt naar beneden afgerond.  

 
6 Afsluiting schoolexamen in havo 5 

Nadat aan alle eisen van het examendossier is voldaan (inclusief die van het handelingsdeel) en 
herkansingen hebben plaatsgevonden, is het schoolexamen afgesloten.  

 
7   Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting van het 

schoolexamen vast. In het programma wordt in elk geval voor ieder examenvak aangegeven welke 
onderdelen van het examenprogramma op het schoolexamen worden getoetst, de verdeling van de 
examenstof over de toetsen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt 
(mondeling, schriftelijk, practicum, scriptie enz.), de regels die aangeven op welke wijze het cijfer voor 
het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt en het tijdvak waarin of de tijdstippen waarop het 
schoolexamen zal plaatsvinden. 

   Het programma van toetsing en afsluiting van het schoolexamen is bindend voor de examinatoren. Zij 
dienen zich te houden aan de regels van dit programma. 

 
8   De kandidaten mogen uitsluitend gebruik maken van de toegestane hulpmiddelen (zie H). De laatste 

link op blz. 14. 
 
9   Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, stelt de 

examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis. 
 
10   Voor aanvang van het centraal examen deelt de rector de kandidaat schriftelijk mede, welke cijfers hij 

heeft behaald voor het schoolexamen. 
 
11   Indien en voor zover het schoolexamen in een vak op schriftelijke wijze plaatsvindt, worden de 

opgaven, het werk van de kandidaten, de beoordelingsnormen - zo die er zijn - en de voor elk werk 
toegekende cijfers bewaard gedurende tenminste 1 jaar na het examen. 

 
12   Indien er bij een kandidaat twijfel bestaat of hij om medische of andere redenen niet in staat is om een 

bepaald onderdeel van het schoolexamen af te leggen dient hij vooraf contact op te nemen met de 
afdelingsleider of de directeur onderwijs om in goed overleg te bepalen of hij al dan niet zal deelnemen. 
Voor het schoolexamen worden dezelfde regels gehanteerd als voor het centraal examen, met dien 
verstande dat voor "2e tijdvak" van het centraal examen "inhalen of herkansen" moet worden gelezen. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.examenblad.nl. 

 
13   Als een kandidaat van mening is, dat hij buiten de normale herkansingsregels, recht heeft op een 

herkansing in verband met zeer bijzondere omstandigheden, dan dient de kandidaat hiertoe een 
schriftelijk, met redenen omkleed, verzoek in te dienen bij de secretaris van de Examencommissie. 
Stuur hiervoor een mail naar examencommissie@jrl.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.examenblad.nl/


 

   

E III. Het centraal examen 
 
Tekst is gepubliceerd door de landelijke Commissie voor Toetsing en Examinering en te vinden op onderstaande 
website.  
 
Zie hiervoor www.examenblad.nl  

 

E IV  Uitslag, herkansing en diplomering 
 
Via onderstaande link wordt u doorgeleid naar de actuele site van de landelijke Commissie voor Toetsing en  
Examinering. Heeft u hier vragen over neem dan contact op met de eindexamencommissie.  

 
https://www.examenblad.nl/onderwerp/uitslagbepaling-havo-en-vwo/2022 
 

 
 

http://www.examenblad.nl/
https://www.examenblad.nl/onderwerp/uitslagbepaling-havo-en-vwo/2022


 

   

E V   Overige bepalingen 
1  Afwijking wijze van examineren 
  1.1 De rector kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat of een kandidaat 

met bijzondere omstandigheden het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is 
aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de rector de wijze waarop 
het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de 
inspectie. 

  1.2 Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken 
van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met 
inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in 
Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin 
bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: 

    a. het vak Nederlandse taal en letterkunde; 
    b. het vak Nederlandse taal; 
    c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 
  1.3 De in het tweede lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal 

examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal 
examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een 
verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 

  1.4 Van elke afwijking op grond van het tweede lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. 
 
2.  Indien kandidaten in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn of lange tijd ten gevolge van bijzondere, van 

de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheden niet in staat zijn geweest onderwijs in het laatste 
leerjaar te volgen, kan het bevoegd gezag , de inspectie gehoord hebbend, toestaan dat het eindexamen 
gespreid over meerdere schooljaren wordt afgenomen. 

 
3.  De volledige regelgeving ten aanzien van artikel V 1 en V 2 ligt ter inzage bij de secretaris en zal aan 

hiervoor in aanmerking komende kandidaten worden uitgereikt. 



 

   

F. TIJDSCHEMA TOETS WEKEN EN CENTRAAL EXAMEN  
 
 

Tijdschema School examen 
 

Toetsweek I:   8 november 2021 t/m 12 november 2021  

  

Toetsweek II:   24 januari 2022 t/m 28 januari 2022 

 

Toetsweek III:   18 maart 2022 t/m 25 maart 2022     

     

Tijdschema Centraal examen 

 
12 t/m 30 mei 2022    1e tijdvak 
15 juni 2022    bekendmaking normering eerste tijdvak CE 
 
20 t/m 23 juni    2e tijdvak 
1 juli 2022    bekendmaking normering tweede tijdvak CE 
 

Augustus 2022    3e tijdvak 
Nog onbekend    bekendmaking normering tweede tijdvak CE 
         

https://www.examenblad.nl/examenrooster/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.examenblad.nl/examenrooster/2022


 

   

G. ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 1e tijdvak 2022 HAVO 5 

 

Datum Tijd  Vak 

Donderdag 12 mei 2022 09.00 – 11.30 Duits 

 13.30 – 16.30 Aardrijkskunde 

   

Vrijdag 13 mei 2022 13.30 – 16.30 Wiskunde A 

 13.30 – 16.30 Wiskunde B 

   

Maandag 16 mei 2022 09.00 – 12.00 Geschiedenis 

 13.30 – 16.30 Natuurkunde 

   

Dinsdag 17 mei 2022 09.00 – 12.00 Kunst 

 13.30 – 16.30 Nederlands 

   

Woensdag 18 mei 2022 13.30 – 16.30 Biologie 

   

Donderdag 19 mei 2022 13.30 – 16.00 Frans 

   

Vrijdag 20 mei 2022 13.30 – 16.30 Economie 

   

Maandag 23 mei 2022 13.30 – 16.30 Scheikunde 

   

Dinsdag 24 mei 2022 13.30 – 16.00 Engels 

   

Woensdag 25 mei 2022 13.30 – 16.30 Bedrijfseconomie 

   

 



H. Hulpmiddelen Havo 2022

Vanuit het college voor Toetsen en Examens wordt ieder jaar een actueel overzicht gepubliceerd met wat er wel 
en niet mag tijdens de CE. Hierbij willen wij je wijzen op de websites waar je deze actuele informatie kan vinden. 

https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-examens/2022 

Op bovenstaande website vind je een korte introductie 

https://www.examenblad.nl/publicatie/20200622/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2022 

Op bovenstaande website vind je alle algemene informatie over wat wel en niet mag binnen alle niveaus van het 
VO 

https://www.examenblad.nl/hulpmiddel/toegestane-hulpmiddelen-vwo-havo-13/2022/f=/bijlage_1b_bij_cvte-
21.00581_wijzigingsregeling_hulpmiddelen_ce_vo_2022_vs_def.pdf 

Op bovenstaande link vind je alle informatie die betrekking heeft op Vwo en de hulpmiddelen die zijn toegestaan 
per vak. Omdat deze informatie aan verandering onderhevig is hebben we ervoor gekozen gebruik te maken van 
de links en niet van het weergeven van de volledige tekst. Dit om misverstanden te voorkomen en er zeker van 
te zijn dat je altijd de recentste informatie krijgt. 

https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-examens/2022
https://www.examenblad.nl/publicatie/20200622/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2022
https://www.examenblad.nl/hulpmiddel/toegestane-hulpmiddelen-vwo-havo-13/2022/f=/bijlage_1b_bij_cvte-21.00581_wijzigingsregeling_hulpmiddelen_ce_vo_2022_vs_def.pdf
https://www.examenblad.nl/hulpmiddel/toegestane-hulpmiddelen-vwo-havo-13/2022/f=/bijlage_1b_bij_cvte-21.00581_wijzigingsregeling_hulpmiddelen_ce_vo_2022_vs_def.pdf


 

   

I PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 
 

 Aardrijkskunde 

 Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële zelfredzaamheid 

 Biologie 

 Cultuur (voor cultuurprofielleerlingen)  

 Duits 

 Economie 

 Engels 

 Engels Plus 

 Frans 

 Geschiedenis 

 Global Learning 

 Informatica 

 Kunst 

 Lichamelijke Opvoeding 

 Natuurkunde 

 Nederlands 

 Nederlands (bezem) 

 Onderzoeken & Ontwerpen (voor technasiumleerlingen) 

 PWS (Profiel werkstuk) 

 Scheikunde 

 Wiskunde A, B en (D*) 

 

*Omdat er dit leerjaar geen leerlingen zijn voor het vak Wiskunde D is deze ook niet opgenomen in dit PTA.  

 



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
CM

Keuze: Havo 5: 160
EM Vwo 4:
NT Vwo 5:
NG Vwo 6:

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport A + B + C + E 40
*Havo-5: Hfd 1 
*Havo-4: Hfd 1

Schriftelijke toets ED4 A + B TW-1 90 n.v.t. 20 M.b.v. de eigen, voorgeschreven  Bosatlas + de CE hulpmiddelen

*Havo-5: Hfd 2
*Havo-4: Hfd 2

Schriftelijke toets ED5 A + C TW-2 90 n.v.t. 20 M.b.v. de eigen, voorgeschreven  Bosatlas + de CE hulpmiddelen

*Havo-5: Hfd 3
*Havo-4: Hfd 3 + 4

Schriftelijke toets ED6 A + D + E TW-3 120 n.v.t. 20 M.b.v. de eigen, voorgeschreven  Bosatlas + de CE hulpmiddelen

Totaal: n.v.t. 100

Havo 5: Aardrijkskunde - Cohort 2020
Totale SLU:

A: Vaardigheden
B: Wereld
C: Aarde
D: Gebieden
E: Leefomgeving

Havo 4: 160
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen
• buiteNLand tekstboek
• buiteNLand opdrachtenboek
• OneNote-bestanden
• Grote Bosatlas / BA 55e druk

Toetsing:
3

A – B – C – D – E 3
0
0
0

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
N.V.T.

Keuze: Havo 5: 140
bij alle profielen Vwo 4:

Vwo 5:
Vwo 6:

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport klas 4 20
Het Resultaat, Bedrijf Starten, en Marktverovering Schriftelijke toets ED3 A + B + D + E 

+ F + G
TW1 90 nvt 25 alleen een gewone rekenmachine toegestaan (geen grafische)

Financiering en Verslaggeving, Financiële Zelfredzaamheid, en 
Personeelsbeleid en Interne Organisatie

Schriftelijke toets ED4 A + B + C + D 
+ F

TW2 90 nvt 25 alleen een gewone rekenmachine toegestaan (geen grafische)

Alle eindexamenlesbrieven:
-Financiële Zelfredzaamheid
-Bedrijf Starten
-Onderneem-het-zelf
-Personeelsbeleid en Interne Organisatie
-Marktverovering
-Financiering en Verslaggeving
-Het Resultaat

Schriftelijke toets ED5 A + B + C + D 
+ E + F + G

TW3 90 nvt 30 alleen een gewone rekenmachine toegestaan (geen grafische)

Totaal: 100

Toetsing:
3

A + B + C + D + E + F + G 3
0
0
0

Havo 5: Bedrijfseconomie - Cohort 2020
Totale SLU: Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

A Vaardigheden
B Van persoon naar rechtspersoon
C Interne organisatie en personeelsbeleid
D Investeren en financieren
E Marketing
F Financieel beleid
G Verslaggeving
H Keuze-onderwerpen

Havo 4: 180 Lesbrieven LWEO

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
NG

Keuze: Havo 5: 200
NT Vwo 4:
EM Vwo 5:
CM Vwo 6:

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport 30

Practicum Enzymen Practicum ED3a A + B 39 12,5 5 Verslag over experiment

Thema 1 Stofwisseling, Thema 2: DNA, Thema 1: Inleiding in de biologie 
(h4), Thema 2: Voortplanting (H4), Thema 3: Genetica (H4)

Schriftelijke toets ED4 A + B + C + D + E + F TW1 90 25 20 Gebruik BINAS toegestaan

Practicum Transport Practicum ED3b A + B 2 12,5 5 Experimenten over transport in het menselijk lichaam

Thema 3 Vertering, Thema 4 Transport, Thema 5 Regeling (H4), Thema 
6 Waarneming & gedrag (h4)

Schriftelijke toets ED5 B + D TW2 90 25 20 Gebruik BINAS toegestaan

Thema 5 Gaswisseling & uitscheiding, Thema 6 Afweer, Thema 4 
Evolutie (H4), Thema 7: Ecologie & Milieu (H4)

Schriftelijke toets ED6 A + B + C + D + F TW3 90 25 20 Gebruik BINAS toegestaan

Totaal: 100 100

Toetsing:
3

B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, D4, E4, F1 en F2 in combinatie met 
vaardigheden uit domein A.

5
2
0

Havo 5: Biologie - Cohort 2020
Totale SLU:

A: Vaardigheden
B: Zelfregulatie
C: Zelfsorganisatie
D: Iinteractie
E: Reproductie
F: Evolutie

Havo 4: 200
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen
Biologie voor jou 5 HAVO, e-pack, BINAS

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 

Keuze: Havo 5: 120
CM Vwo 4:
EM Vwo 5:

Vwo 6:

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Meesterproef vooronderzoek / groen licht praktijk en theorie 42 10 vooronderzoek gekoppeld aan profielwerkstuk en/of vervolgopleiding
Meesterproef uitwerking praktijk en theorie 10 70 uitwerking gekoppeld aan profielwerkstuk en/of vervolgopleiding
Meesterproef presentatie tijdens cultuur inzicht presentatie 14 20 presentatie tijdens cultuurinzicht en reflectie van de meesterproef
Cultuurportfolio HD 10 0 reflectie en uitwerking van elk thema wordt vastgelegd in het 

cultuurportfolio (beeld en verslag)
Totaal: 100

Havo 5: Cultuur  - Cohort 2020
Totale SLU:
Havo 4: 

Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

Toetsing:

2
3
1 (presentatie tijdens cultuurinzicht

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
CM

Keuze: Havo 5: 168
E&M Vwo 4: 141
N&G Vwo 5: 168
N&T Vwo 6: 168

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Overgang
Examenidioom thema 7 en 8 Schriftelijke toets ED1 A 38 45 10 5

Leesvaardigheid + literatuur 2( gelezen boek)
Schriftelijke toets ED2 A 41 45 15 lezen 5 / boek 

10 
Gebruik woordenboek toegestaan

Informele brief Schriftelijke toets ED3 D 45 90 10 10
Examenidioom 9 en 10 Schriftelijke toets ED4 A 48 45 10 10 presentaties verspreid over periode 1,2 en 3
Presentatie Spreektoets MVT ED5 C 5 10 10
Luistervaardigheid Luistertoets MVT ED6 B 4 60 25 25
Literatuur 3( gelezen boek) Schriftelijke toets ED7 A 10 45 10 10
Gespreksvaardigheid Spreektoets MVT ED8 C 12 15 10 15

Totaal: 100 100

Havo 5: Duits - Cohort 2020
Totale SLU:

A: Leesvaardigheid
B: Luistervaardigheid
C: Spreekvaardigheid
D: Schrijfvaardigheid
E: Literatuur

Havo 4: 252
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen
Examenbundel + Examenidioom

Toetsing:
8
8
0
0
0

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
EM

Keuze: Havo 5: 185
C&M Vwo 4: nvt
N & G Vwo 5: nvt
N & T Vwo 6: nvt

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport klas 4 20
Lesbrief Jong en Oud
Lesbrief Vervoer
Lesbrief Markt en overheid

Schriftelijke toets ED3 A + D + E + F 
+ G + H + I

TW1 120 25 Er is alleen een niet-grafische rekenmachine toegestaan. 

Lesbrief Verdienen en uitgeven
Lesbrief Vervoer
Lesbrief Markt en overheid

Schriftelijke toets ED4 A + D + E + F 
+ G + H + I

TW2 120 25 Er is alleen een niet-grafische rekenmachine toegestaan. 

Alle lesbrieven voor het eindexamen
 -Vervoer
 -Markt en overheid
 -Jong en oud
 -Verdienen en uitgeven
 -Europa

Schriftelijke toets ED5 A + B + C + D 
+ E + F + G + 
H + I + J

TW3 120 30 Er is alleen een niet-grafische rekenmachine toegestaan. 

Totaal: 100

Toetsing:
3

A + B + C + D + E + F + G + H + I 3
nvt
nvt
nvt

Havo 5: Economie - Cohort 2020
Totale SLU: Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

A: Vaardigheden 
B: Concept schaarste 
C: Concept Ruil 
D: Concept markt 
E: Concept ruilen over tijd 
F: Concept samenwerken en onderhandelen 
G: Concept risico en informatie 
H: Concept welvaart en groei 
I: Concept goede tijden, slechte tijden 

Havo 4: 215 Lesbrieven van het LWEO

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: alle profielen

Keuze: nvt Havo 5: 160
Vwo 4:
Vwo 5:
Vwo 6:

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport H4 E - - - 10 ED1 en ED2
Nulmeting CE Schriftelijke toets A 38 3x45 - - Formatieve toets, wordt tijdens drie lessen afgenomen. Uitloop naar week 

39 mogelijk.
Indicatiecijfer in Magister.

Taalvaardigheidstoets 1: Grammatica Schriftelijke toets A + D 41 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
Taalvaardigheidstoets 2: Idioom Schriftelijke toets F 42 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
Literatuurtoets 3 Schriftelijke toets ED3 E TW1 60 - 10 Woordenboeken EN-NL / NL-EN toegestaan
Taalvaardigheidstoets 3: Grammatica Schriftelijke toets A + D 49 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
Taalvaardigheidstoets 4: Idioom Schriftelijke toets F 50 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
KijkLuistervaardigheid Luistertoets MVT ED4 B TW2 90 - 25 Toetstijd: 60 minuten & Organisatietijd: 30 minuten

Weeknummer zeer afhankelijk van beschikbaarheid Cito-materiaal, kan dus 
altijd nog veranderen. Sectie heeft hier geen invloed op.

Spreekvaardigheid Spreektoets MVT ED5 C TW2 20 - 20 Duo-mondeling.
Toetstijd: 20 minuten & Organisatietijd: 10 minuten.
NB: Bij overbezetting in TW2 kunnen enkele toetsen worden 
doorgeschoven naar TW3

Taalvaardigheidstoets 5: Grammatica Schriftelijke toets A + D 7 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
Taalvaardigheidstoets 6: Idioom Schriftelijke toets F 8 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
Taalvaardigheid Schriftelijke toets ED6 A + D + F 8 6x35 - 10 Cijfer bestaat uit gemiddelde van alle TV-deeltoetsen.
Schrijfvaardigheid Formele Brief Schriftelijke toets ED7 D TW3 120 - 25 Woordenboeken EN-NL / NL-EN toegestaan

Totaal: 100

Havo 5: Engels - Cohort 2020
Totale SLU:

A: Leesvaardigheid
B: Luistervaardigheid
C: Gespreksvaardigheid
D: Schrijfvaardigheid
E: Letterkunde
F: Idioom

Havo 4: 200
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen
Eigen OneNotes en eigen readers

Toetsing:
6

A: Leesvaardigheid 6
1
0

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: alle profielen

Keuze: nvt Havo 5: 160
Vwo 4:
Vwo 5:
Vwo 6:

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport H4 E - - - 10 ED1 en ED2
Nulmeting CE Schriftelijke toets A 38 3x45 - - Formatieve toets, wordt tijdens  drie lessen afgenomen, verspreid over 

meerdere weken.
Indicatiecijfer in Magister.

Taalvaardigheidstoets 1: Grammatica Schriftelijke toets A + D 41 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
Taalvaardigheidstoets 2: Idioom Schriftelijke toets F 42 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
Literatuurtoets 3 Schriftelijke toets ED3 E TW1 60 - 10 Woordenboeken EN-NL / NL-EN toegestaan
Taalvaardigheidstoets 3: Grammatica Schriftelijke toets A +  D 49 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
Taalvaardigheidstoets 4: Idioom Schriftelijke toets F 50 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
KijkLuistervaardigheid Luistertoets MVT ED4 B TW2 90 - 25 Toetstijd: 60 minuten & Organisatietijd: 30 minuten

Weeknummer zeer afhankelijk van beschikbaarheid Cito-materiaal, kan dus 
altijd nog veranderen. Sectie heeft hier geen invloed op.

Spreekvaardigheid Spreektoets MVT ED5 C TW2 20 - 20 Duo-mondeling.
Toetstijd: 20 minuten & Organisatietijd: 10 minuten.
NB: Bij overbezetting in TW2 kunnen enkele toetsen worden 
doorgeschoven naar TW3

Taalvaardigheidstoets 5: Grammatica Schriftelijke toets A + D 7 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
Taalvaardigheidstoets 6: Idioom Schriftelijke toets F 8 35 - - Onderdeel van toets taalvaardigheid
Taalvaardigheid Schriftelijke toets ED6 A + D + F 8 6x35 - 10 Cijfer bestaat uit gemiddelde van alle TV-deeltoetsen.
Schrijfvaardigheid Formele Brief Schriftelijke toets ED7 D TW3 120 - 25 Woordenboeken EN-NL / NL-EN toegestaan

Totaal: 100

Havo 5: Engels Plus - Cohort 2020
Totale SLU:

A: Leesvaardigheid
B: Luistervaardigheid
C: Gespreksvaardigheid
D: Schrijfvaardigheid
E: Letterkunde
F: Idioom

Havo 4: 200
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen
Eigen OneNotes en eigen readers

Toetsing:
6

A: Leesvaardigheid 6
1
0
0

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
EM
CM

Keuze: Havo 5: 180
Vwo 4:
Vwo 5:
Vwo 6:

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar: 

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar: 
Waarvan praktische opdrachten: 
Aantal controle elementen handelingsdeel: 
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Schrijfvaardigheid Schriftelijke toets ED1 D TW1 90 15

Literatuur Schriftelijke toets ED2 E TW2 75 15

Luistervaardigheid CITO Luistertoets MVT ED3 B 5, 6 90 30 Conform CITO-richtlijnen afname na 2/2/2022

Examenidioom Schriftelijke toets ED4 A 8 45 5

Presentatie Spreektoets MVT ED5A C + E 8 15 Volgens afspraak in periode 1, 2, 3. In duo's 

Mondeling Spreektoets MVT ED5B B + C + E TW3 30 20 Mondeling in duo's; GL ch 1, 2, 4, 5.  Référence, literatuur en films

Totaal: 100

GL Katernen 1 en 2 uit HAVO-4 bewaren voor dit jaar
Référence
Examenbundel 2020-2021
Leesboeken/verhalen
OneNotelessen
Aanbevolen: actuele woordenboeken F-N en N-F

Havo 5: Frans - Cohort 2020

Toetsing:
5

Leesvaardigheid 5
0
0

Totale SLU:
A Leesvaardigheid 
B Luistervaardigheid 
C Spreek- en gespreksvaardigheid
D Schrijfvaardigheid
E Literatuur / Kennis van Land en Volk

Havo 4:   220
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel: Namen gebruikte studieboeken + afkortingen
Verplicht: 
EM
CM
NG
NT
Keuze: Havo 5: 60
N.v.t. Vwo 4: 100

Vwo 5: 100
Vwo 6: 60

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport A + B + C 50

Domein E: Verzorgingsstaat Schriftelijke toets ED3 A + E TW1 60 20

Domein D: Pluriforme Samenleving Schriftelijke toets ED4 A + D TW2 60 20

Domein D: Pluriforme Samenleving Presentatie ED5 A + D 51 en 2 10 Debat

Totaal: 100

Havo 5: Global Learning - Cohort 2019
Totale SLU:

Maatschappijleer: 
A: Vaardigheden en benaderingswijzen 
B:Rechtsstaat 
C:Parlementaire Democratie 
D: Pluriforme Samenleving 
E: Verzorgingsstaat

Havo 4: 120 Thema's Maatschappijleer Lesboek + Uitgereikte OneNote's

Toetsing:
3

N.v.t. 3
1
N.v.t.
N.v.t.

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
EM
CM

Keuze: Havo 4: 160
nvt Vwo 4: 120

Vwo 5: 160
Vwo 6: 160

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport klas 4 20
Hoofdstuk 9 + context Britse Rijk + alle kenmerkende aspecten (H4 t/m 
H9)

Schriftelijke toets ED2 A + B + C + D 
+ E

TW1 60 nvt 25 Schriftelijke toets - woordenboek NE

Hoofdstuk 9 + 10 + context Duitsland + alle kenmerkende aspecten H4 
t/m H10)

Schriftelijke toets ED3 A + B + C + D 
+ E

TW2 60 nvt 25 Schriftelijke toets - woordenboek NE

Hoofdstuk 5 t/m 10 + alle historische contexten (Britse Rijk, Duitsland, 
Nederland) + alle kenmerkende aspecten H4 t/m H10)

Schriftelijke toets ED4 A + B + C + D 
+ E

TW3 100 nvt 30 Schriftelijke toets - woordenboek NE

Handelingsdeel tijdvakkendossier Handelingsdeel A + B + C + D P3 nvt nvt 0 Handelingsdeel
Totaal: nvt 100

Toetsing:
3

A. Historisch besef 
B. Oriëntatiekennis

3
0
1
0

Havo 5: Geschiedenis - Cohort 2020
Totale SLU:

A Historisch besef (CE)
B Oriëntatiekennis (CE) 
C Thema's  
D Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie 
E Oriëntatie op studie en beroep.

Havo 5: 160
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen
Geschiedenis Werkplaats + Examenkatern historische contexten

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
N.V.T.

Keuze: Havo 5: 160
Alle profielen Vwo 4: 160

Vwo 5: 160
Vwo 6: 120

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. 
te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Overgang 50
Toets Python Schriftelijke toets ED6 B + D + C 45 45 15
Netwerken en security Schriftelijke toets ED7 E + L 4 45 15
Eindopdracht Praktijkopdracht ED8 A + F 10 20

Totaal: 100

Havo 5: Informatica - Cohort 2020
Totale SLU: Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

A: Algemene vaardigheden
B: Grondslagen
C: Informatie
D: Programmeren
E: Architectuur
F: Interactie
K: Keuze thema`s

Havo 4: 160 website Fundement-online.nl
lesmateriaal in Onenote

Toetsing:
3

nvt 3
1
nvt
nvt

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
CM

Keuze: Havo 5: 160
EM Vwo 4: 140

Vwo 5: 170
Vwo 6: 170

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport H4 40
Proces en uitwerking Praktijkopdracht 1 Modern Times Werkstuk ED8 A + C + D + E + 

F
42 5 Praktische opdracht gekoppeld aan de theorie "Cultuur vh moderne"

Proefwerk Cultuur vh moderne & invalshoeken Schriftelijke toets ED9 A + C + D TW1 60 15
Proefwerk Massacultuur & invalshoeken Schriftelijke toets ED10 A + C + D TW2 60 15
Proces en uitwerking Praktijkopdracht 2 Werkstuk ED11 A + C + D + E + 

F
10 Periode 2 & 3 10 Praktische opdracht gekoppeld aan de theorie alle examenonderwerpen

Proefwerk alle examenitems: Hof, Modern, Massa + alle invalshoeken Schriftelijke toets ED12 A + C + D TW3 100 15

HD Excursie Kunst Handelingsdeel A + B + C + D + E + FPeriode 2: 25 
november

1 dag nvt

HD Invalshoeken Cultuur vh moderne Handelingsdeel B Periode 1 nvt Schriftelijke onderzoeksopdrachten en presentatie
HD Invalshoeken Massacultuur Handelingsdeel B Periode 2 nvt Schriftelijke onderzoeksopdrachten en presentatie

Totaal: 100

De Bespiegeling

Havo 5: Kunst - Cohort 2019

Toetsing:
5

A + B + C + D 3
2
3

Totale SLU:
Domeinen Kunst Algemeen:
A: Vaardigheden
B: Invalshoeken voor Reflectie
C: Onderwerpen 
(In 2022: Hofcultuur, Cultuur van het Moderne, Massacultuur)

Domeinen Kunst Beeldend: 
D: Vak theorie
E: Praktijk
F: Oriëntatie op studie en beroep

Havo 4: 160
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: CM/EM/NG/NT

Keuze: n.v.t.
Havo 4: 60
Havo 5: 60

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof/ Doelen Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.) 

Opdrachten en activiteiten uit alle domeinen. In de les/praktijk n.v.t. n.v.t. Gymkleding verplicht!
De toetsing is verwerkt in de aangeboden lessen.

Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden v.d. leerling
Doelen van de les LO: Neem op een positieve en sociale manier deel 
aan de les L.O. waardoor al je klasgenoten zich veilig en gewaardeerd 
voelen. En houd daarbij rekening met verschillen en pas jezelf of je 
(beweeg) niveau indien gewenst aan.

Beoordeling:
O (onvoldoende) = Ik voldoe niet aan de gestelde doelen
V (voldoende) = Ik voldoe aan de gestelde doelen
G   (goed)= Ik voldoe aan de gestelde doelen én verhoog door mijn inzet de 
inzet of de positieve sfeer van/voor iedereen.

geen

Havo 5: Lichamelijke Opvoeding - Cohort 2020

Toetsing:

geen                                                                                                                                   -
                                                                                                                                  -
3
Geblesseerde lln. krijgen in de les ondersteunende taken. Daarnaast kan een vervangende opdracht gegeven worden (afhankelijk van tijdsduur blessure)

Totale SLU:
A: Algemene vaardigheden
B: Bewegen
C: Bewegen en regelen
D: Bewegen en gezondheid
E: Bewegen en maatschappij

Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

P1
t/m
P4

A t/m E

De eindbeoordeling van alle domeinen van het vak gezamenlijk moet voldoende of goed zijn anders wordt een leerling uitgesloten van het CE.

Er worden wensen, motieven en keuzes toegelicht voor het te volgen 
sportorïentatieproject.  
Tijdens en na de sportorientatie worden de ervaringen geevalueerd.

De onderdelen van het vak lichamelijke opvoeding worden beoordeeld met 
onvoldoende, voldoende of goed.

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
NT

Keuze: Havo 5: 180
NG Vwo 4: 120

Vwo 5: 180
Vwo 6: 180

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport ED4 A + B 10 Spiegels en lenzen (keuzeonderwerp examenprogramma)
NNH4 hoofdstuk 7 Practicum ED5a A + G 41 40 5 Technische automatisering (keuzeonderwerp examenprogramma) - 

PRAKTISCH deel van de toets
NNH4 hoofdstuk 7 Schriftelijke toets ED5b A + G + I 41 40 5 Technische automatisering (keuzeonderwerp examenprogramma) - 

THEORETISCH deel van de toets
NNH5 hoofdstuk 8 en deel van hoofdstuk 9, NNH4 hoofdstuk 2, 3 en 5 Schriftelijke toets ED1 A + B + C + G + H TW1 135 25 Toegestaan: Binas en gewone (géén grafische) rekenmachine - alle stof van 

H4 kan voorkomen in de toetsen, op de genoemde hoofdstukken ligt echter 
de nadruk

Practicum Practicum ED6 A + I 48 90 5 Individuele Practicumtoets - toegestaan: Binas en gewone (géén grafische) 
rekenmachine - onderwerp uit stof van H4 of H5

Ioniserende Stralen Practicum (ISP) Handelingsdeel A + B + I 50 of 51 90 Weeknummer onder voorbehoud, planning van medewerkers Universiteit 
Utrecht is leidend - aanwezigheid verplicht - ingevulde opdrachten inleveren

NNH5 hoofdstuk 9, 11 en deel van hoofdstuk 12, NNH4 hoofdstuk 1, 3 
en 4

Schriftelijke toets ED2 A + C + B + D + H TW2 135 25 Toegestaan: Binas en gewone (géén grafische) rekenmachine - alle stof van 
H4 kan voorkomen in de toetsen, op de genoemde hoofdstukken ligt echter 
de nadruk

NNH5 hoofdstuk 8 t/m 12, NNH4 hoofdstuk 1 t/m 5 Schriftelijke toets ED3 A + B + C + D + E + G + 
H

TW3 135 25 Toegestaan: Binas en gewone (géén grafische) rekenmachine - alle stof van 
H4 kan voorkomen in de toetsen, op de genoemde hoofdstukken ligt echter 
de nadruk

Totaal: 100

Nova Natuurkunde Havo 4 (NNH4)
Nova Natuurkunde Havo 5 (NNH5)
Binas (zesde editie)

Havo 5: Natuurkunde - Cohort 2020

Toetsing:
6

A t/m E, G en H 5
1
1
1

Totale SLU:
A: Vaardigheden
B: Beeld- en geluidstechniek
C: Beweging en energie
D: Materialen
E: Aarde en heelal 
F: Menselijk lichaam
G: Meten en regelen
H: Natuurkunde en technologie
 I : Onderzoek en ontwerp

Havo 4: 220
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
EM
CM
NG
NT
Keuze: Havo 5: 180

Vwo 4: 240
Vwo 5: 180
Vwo 6: 150

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle-elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport klas 4 25 Leesdossier 1 t/m 4 + ED-1: taalverzorging (25%)
Leesdossier 5 Handelingsdeel E 42 Moderne roman
Gedocumenteerd schrijven (betoog) Schriftelijke toets ED2 C + D TW1 120 25 Verplicht goedgekeurde documentatiemap gebruiken (het niet, niet op tijd 

óf niet naar behoren inleveren van de documentatiemap leidt tot een aftrek 
van een heel punt van het eindcijfer).

Leesdossier 6 Handelingsdeel E 2 Moderne roman
Betogende voordracht Presentatie ED3 B + D TW2 5 25 Het niet, niet op tijd óf niet naar behoren inleveren van de spreektekst leidt 

tot een aftrek van een half punt van het eindcijfer.
Leesdossier 7 Handelingsdeel E 6 Figuurlijk taalgebruik en poëzie
Leesdossier 8 Handelingsdeel E 10 Moderne roman
Literatuuressay Schriftelijke toets ED4 C + E TW3 120 25 Verplicht goedgekeurd leesdossier 5 t/m 8 gebruiken (het niet, niet op tijd óf 

niet naar behoren inleveren van de handelingsdelen leesdossier 5 t/m 8 leidt 
per handelingsdeel tot een aftrek van een half punt van het eindcijfer).

Totaal 100

Talent havo 5 (T)

Havo 5: Nederlands - Cohort 2020

Toetsing:
3

A Leesvaardigheid 
D Argumentatieve vaardigheden

3
0
4
0

Totale SLU:
A Leesvaardigheid 
B Mondelinge taalvaardigheid 
C Schrijfvaardigheid 
D Argumentatieve vaardigheden 
E Literatuur 
F Oriëntatie op studie en beroep

Havo 4: 220
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 

Keuze: Havo 5: 160
NT Vwo 4: 160

Vwo 5: 160
Vwo 6: 120

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Transport 50

Product van Plan van Aanpak meesterproef Werkstuk ED9 C + D 45 nvt 14 7

Proces van Plan van Aanpak meesterproef Praktijkopdracht ED10 A + B 45 nvt 14 7 Procescijfer

Product van meesterproef Werkstuk +presentatie ED11 C + D 10 nvt 32 16

Proces van meesterproef Praktijkopdracht ED12 A + B 10 nvt 32 16 Procescijfer

Presentation of Learning Handelingsdeel ED13 11 nvt 8 4 Afrondende presentatie van de Technasium carrière

Totaal: 100 100

Havo 5: O&O - Cohort 2019
Totale SLU:

A: Algemene vaardigheden
B: Denk- en werkwijzen van onderzoeken en ontwerpen
C: Kernkwaliteiten
D: Werelden van bèta-techniek

Havo 4: 200
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen
nvt

Toetsing:
3
0
2
0
1

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
EM
CM
NG
NT
Keuze: Havo 5: 80

Vwo 4:
Vwo 5:
Vwo 6: 80

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle-elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging 
(in%) 
rapport
cijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Beoordelingsmoment 1 Werkstuk ED1 42 10 Plan van aanpak
Beoordelingsmoment 2 Werkstuk ED2 50 10 Logboek, bronnenboek en eerste deel onderzoek
Beoordelingsmoment 3 Werkstuk +presentatie ED3 10 80 Verslag en presentatie

Totaal: 100

Havo 5: Profielwerkstuk - Cohort 2020

Toetsing:
3
3
3
0
0

Totale SLU:

Havo 4: 

Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:
Verplicht: 
NG
NT

Keuze: Havo 5: 160
Vwo 4: nvt
Vwo 5: nvt
Vwo 6: nvt

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

H1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en chemische basiskennis Schriftelijke toets ED1 B + C + D TW1 90 20 Hulpmiddelen: Binas en normale rekenmachine. Chemische basiskennis is 
alle lesstof van Havo 3

H1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 en praktische basisvaardigheden Practicum ED2 A + B + C 
+ D + F + 
G

50 90 20 Practicumtoets. Hulpmiddelen: Binas en normale rekenmachine

H9 en H10 en praktische basisvaardigheden Praktijkopdracht ED3 A + B + C 
+ D + F + 
G

2 10 Module groene chemie + bijbehorende vaardigheden

H1, 2, 3, 5, 9, 10, 13 en chemische basiskennis Schriftelijke toets ED4 B + C + D 
+ F + G

TW2 90 25 Hulpmiddelen: Binas en normale rekenmachine. Chemische basiskennis is 
alle lesstof van Havo 3

H 1 t/m 13 en chemische basiskennis Schriftelijke toets ED5 A + B + C 
+ D + F + 
G

TW3 90 25 Hulpmiddelen: Binas en normale rekenmachine. Chemische basiskennis is 
alle lesstof van Havo 3

Totaal: 100

Havo 5: Scheikunde - Cohort 2019
Totale SLU:

A: Vaardigheden. 
B: Kennis van stoffen en materialen. 
C: Kennis van chemische processen en kringlopen. 
D: Ontwerpen en experimenten in de chemie. 
E: Innovatieve ontwikkelingen in de chemie. 
F: Processen in de chemische industrie. 
G: Maatschappij en chemische technologie

Havo 4: 160
Namen gebruikte studieboeken + afkortingen
Chemie Overal 4 Havo + uitwerkingen (5de editie). Chemie Overal 5 Havo + uitwerkingen (5de editie). Binas informatieboek (6de editie). 
OneNote.

Toetsing:
6

A + B + C + D + E + F + G 6
2
0
1 practicumtoets

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:

Verplicht: 

Keuze: 
CM, EM, NG

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED -nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Bij elke toets mag uitsluitend een toegestane GR gebruikt worden. 
Bij een ED toets dient deze in een toegestane examenstand geplaatst te 
worden.

Transport klas 4 werkstuk ED1 A + E 5 praktische opdracht statistiek

Transport klas 4 Schriftelijke toets ED2 A + B + C + D 5 P4 klas 4, systematisch tellen, grafieken en veranderingen

H9: lineaire en exponentiële formules
H11: allerlei formules
Keuze uit vaardigheden en H12

Schriftelijke toets ED3 A + B + C TW1 120 30

H10: Verdelingen
H13: Conclusies uit data
Keuze uit vaardigheden en H12

Schriftelijke toets ED4 A + B +  E TW2 120 30

H14: formules herleiden
Keuze uit examenvoorbereiding
Keuze uit vaardigheden en H12

Schriftelijke toets ED5 A + B +  C + D + 
E

TW3 120 30

Totaal: 100

Havo 5: Wiskunde A - Cohort 2020
Totale SLU:

A: Vaardigheden
B: Algebra en tellen
C: Verbanden
D: Verandering
E: Statistiek

Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

Moderne wiskunde 12e editie
Wiskunde A deel 1, havo
Wiskunde A deel 2, havo
Wiskunde A deel 3, havo

Havo 4: 160

Havo 5: 160

Toetsing:
3

A, B1, B2 (B3 tellen niet)
C, E1, E2, E3, E4 (E5 statistiek met ICT niet)

3
0
0
nvt

CONCEPT



Domeinen: Vak komt voor in het profiel:

Verplicht: 
NT

Keuze: 
CM, EM, NG

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE):
Domeinen die getoetst worden in het centraal schriftelijk examen: Aantal toetsen in dit leerjaar:

Waarvan ED-toetsen in dit leerjaar:
Waarvan praktische opdrachten:
Aantal controle elementen handelingsdeel:
Overige:

Inhoud van de toets / omschrijving van de leerstof Soort toets * ED-nummer Domein Week Tijdsduur (in minuten) Weging (in%) 
rapportcijfer 

Weging (in%) 
schoolexamen 

Opmerkingen (o.a. vorm toets / evt. te gebruiken hulpmiddelen etc.)

Bij elke toets mag uitsluitend een toegestane GR gebruikt worden. 
Bij een ED toets dient deze in een toegestane examenstand geplaatst te 
worden.

H8: Logaritmische functies
H9: Afstanden en hoeken
Keuze uit vaardigheden

Schriftelijke toets ED1 A + B TW1 120 30

H10: Functies bewerken
H11: Differentiëren
Keuze uit vaardigheden

Schriftelijke toets ED2 A + B + D TW2 120 35

H12: Goniometrische functies
H13: Cirkels
H14: Verbanden
Keuze uit examenvoorbereiding
Keuze uit vaardigheden

Schriftelijke toets ED3 A + B + C+ D TW3 120 35

Totaal: 100

Moderne wiskunde 12e editie,
Wiskunde B deel 1, havo
Wiskunde B deel 2, havo
Wiskunde B deel 3, havo

Havo 5: Wiskunde B - Cohort 2020

Toetsing:
3

Totale SLU:

A: Vaardigheden
B: Functies, grafieken en vergelijkingen,
C: Meetkundige berekeningen
D: Toegepaste analyse

Namen gebruikte studieboeken + afkortingen

havo 4: 180

havo 5: 180

A + B + C + D 3
0
0
0

CONCEPT




