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Voorwoord
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Beste examenkandidaat, 
 
Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van ckv voor vwo Vierde leerjaar (2021-2022) in de periode 2022-2023-2024. Per vak wordt weergegeven 
wat je dient te doen om het schoolexamen (SE) met succes af te ronden. Voor aanvang van het centraal examen (CE) dienen alle schoolexamenonderdelen afgerond te 
zijn.

Het schoolexamen bestaat uit:

• Schriftelijke en/of digitale toetsen;
• Mondelinge tentamens;
• Praktische opdrachten;
• Handelingsdelen;
• Kijk-/luistertoetsen;
• Profielwerkstuk.
 
Op de volgende bladzijden vind je informatie over de gang van zaken met betrekking tot het examen. Dit is een samenvatting van het Examenreglement.  
De formulering zoals opgenomen in het Examenreglement is leidend. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.  
Klik hier om het Examenreglement van het Maris College te lezen.

Veel succes met de voorbereidingen op je examen!

De directie van het Maris College

https://mariscollege.nl/wp-content/uploads/2021/09/examenregelement.pdf
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Het havo & vwo schoolexamen
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Voor het leerjaar 4 vwo is in dit PTA een overzicht van alle af te nemen schoolexamens opgenomen voor het vak ckv. Ook staan de wegingen van de  
verschillende toetsonderdelen in percentages vermeld. 

Berekening schoolexamencijfers 

• Bij vakken met een centraal examen wordt het totaalcijfer van het schoolexamen afgerond op één decimaal (5,45 wordt 5.5). 
• Van vakken zonder een centraal examen (bijv. maatschappijleer) wordt het eindcijfer van het schoolexamen in één keer afgerond 
  naar een heel getal (5,45 wordt 5).    
• Als cijfers van het schoolexamen worden omgezet naar O/V/G dan geldt het volgende: O/V/G ( 1-5 = O, 6-7 = V, 8-10 = G).  

Berekening uitslag van het eindexamen

• De eindcijfers worden uitgedrukt in een geheel cijfer  (1-10).
• Het eindcijfer van alle vakken wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het eindcijfer van het schoolexamen en het eind
  cijfer voor het centraal examen.
• Is dit gemiddelde niet een heel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 49 of minder zijn naar beneden afgerond en 
  indien deze cijfers achter de komma 50 of meer zijn naar boven afgerond.
• Het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen tellen beide voor 50% mee. 
 
Schoolexamen rekenen

De rekentoets is met ingang van 1 augustus 2019 afgeschaft. Als gevolg hiervan gelden de volgende regels ten aanzien van het schoolexamen rekenen. 

a. Leerlingen op het vmbo en havo, die geen eindexamen doen in het vak wiskunde dienen een schoolexamen rekenen af te leggen.  
b. Vrijgesteld van het schoolexamen rekenen is de leerling:
 • die in het bezit is van het diploma van een leerweg in het vmbo;
 • die het schoolexamen rekenen heeft afgelegd op niveau 2F; en
 • die binnen het vmbo opstroomt naar een hoger niveau. Bijv. de leerling die een vmbo-kb diploma heeft en eindexamen gaat doen voor een  
   vmbo-tl diploma. 
c. het cijfer voor het schoolexamen rekenen telt niet mee in de uitslagbepaling voor het eindexamen. 
d. Het cijfer voor het schoolexamen rekenen wordt opgenomen op een bijlage bij de cijferlijst.  

Afronding van het schoolexamen

• Je hebt het schoolexamen afgerond als alle onderdelen van het examen beoordeeld zijn. 
• Indien het schoolexamen voor een bepaald vak niet is afgerond, is het niet toegestaan aan het centraal examen van dat vak deel te nemen. 
• Alle handelingsdelen – te herkennen aan een HD-nummer bij toets - dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van het centraal examen met  
  voldoende of goed te worden afgesloten.   
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Geslaagd in het havo & vwo is de kandidaat die:

1. met zijn cijfers voor het centraal examen (CE) een gemiddelde heeft behaald van ten minste 5,5;
2. voor de eindcijfers in de groep van kernvakken – Nederlands, Engels, wiskunde (A,B) – maximaal één 5 en geen cijfers lager dan een 5 heeft behaald;
3. met zijn eindcijfers een van de volgende combinaties heeft: 
 
  •  voor alle eindcijfers het eindcijfer 6 of hoger;
 •  één eindcijfer 5 en de overige eindcijfers 6 of hoger;
 •  twee eindcijfers 5 en de overige eindcijfers 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van alle eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;
 •  één eindcijfer 4 en de overige eindcijfers 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van alle eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 
 •  één eindcijfer 5 en één eindcijfer 4 en de overige eindcijfers 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van alle eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 

4. voor geen van de vakken die samen het combinatiecijfer vormen (maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk) een cijfer lager dan 4 heeft behaald;
5. voor het vak lichamelijke opvoeding een beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald; 
 
 (Bij het bepalen van de uitslag wordt het gemiddelde van maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk als het combinatiecijfer meegeteld.)

Afwezigheid bij een onderdeel van het schoolexamen

Je bent verplicht tijdens de toetsen van het schoolexamen aanwezig te zijn. Alleen wegens ziekte of andere zwaarwegende redenen kan de examensecretaris van jouw 
locatie toestemming geven één of meerdere toetsen te verzuimen. Afspraken met o.a. de tandarts of dokter worden niet als zwaarwegende redenen aangemerkt. 

Wat te doen bij verhindering?

Een kandidaat die door ziekte of om een andere geoorloofde reden zoals een begrafenis of trouwerij in de eerste graad, verhinderd is aan een SE deel te nemen, laat 
dit vóór aanvang van het SE door de ouders/ verzorgers telefonisch melden aan school. De school stelt de kandidaat in de gelegenheid om het gemiste onderdeel van 
het schoolexamen alsnog te maken. Dit gaat ten koste van een reguliere herkansingsmogelijkheid. De examencommissie kan in bijzondere gevallen een extra  
herkansing toekennen. Hiertoe kunnen ouders/verzorgers een aanvraag indienen bij de examencommissie.

Wat te doen als je te laat bent op het schoolexamen?

Indien je te laat bent voor het schoolexamen, dien je je altijd bij de examensecretaris te melden. Die beslist of je nog toegelaten kan worden tot het examen. Indien  
30 minuten van de examentijd is verstreken, heeft een kandidaat geen toegang meer tot het examen. In dit geval zal het gemiste examen ten koste van een herkansing 
alsnog gemaakt worden. Te laat komen bij een mondeling schoolexamen, een praktische opdracht en bij een schoolexamen kijk- en luistervaardigheid betekent dat er 
geen toegang is tot het betreffende schoolexamen op dat moment.
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Inleverdata 

Je bent verplicht je aan de deadlines te houden zoals die vermeld staan in de studiewijzers en/of het PTA.

1. Indien je een praktische opdracht na de uiterste inleverdatum hebt ingeleverd, wordt dit gezien als een ‘onregelmatigheid’. 
  In overleg met de examensecretaris kan de locatiedirecteur het cijfer 1.0 toekennen. 
2. De beslissing van de locatiedirecteur wordt schriftelijk meegedeeld aan jou, je ouders indien je minderjarig bent, en aan de inspetie.

Herkansingen

De herkansing wordt per locatie geregeld. Herkansbaar zijn de toetsen en praktische opdrachten die in het PTA als herkansbaar zijn aangemerkt. Toetsen moeten in 
hun geheel worden herkanst. Per periode is één herkansing mogelijk. Het bij een herkansing behaalde cijfer vervangt het eerder behaalde cijfer alleen als het hoger 
is. De onderdelen van het handelingsdeel van een vak die niet met ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn afgerond, moeten herkanst worden voordat aan het centraal examen in 
dat vak kan worden deelgenomen. Bij handelingsdelen bestaat de herkansing uit het alsnog of nogmaals deelnemen aan een activiteit en/of het nogmaals inleveren 
van een verslag van een activiteit. Het recht op herkansing vervalt als je bij de herkansing afwezig bent, ongeacht de reden van afwezigheid. In geval van ziekte kan de 
locatiedirecteur afwijken van de regeling. 

Onregelmatigheden

Onregelmatigheden zijn in ieder geval:

• (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren dit wel te hebben gedaan;
• het niet tijdig of onvolledig inleveren of afronden van een praktische opdracht of materiaal voor een mondeling schoolexamen of
  handelingsdeel;
• examenwerk van een ander inleveren alsof het eigen werk betreft;
• het plegen van plagiaat op welke manier dan ook; 
• het citeren van bronnen zonder bronvermelding;
• gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen;
• afkijken of gelegenheid geven tot afkijken;
• overleggen met medeleerlingen, tenzij dit is toegestaan;
• bij toiletbezoek op welke manier dan ook informatie uitwisselen en/of aanwijzingen geven aan medeleerlingen;
• het niet in de examenstand zetten of niet-resetten van de grafische rekenmachine;
• het gebruik van een (grafische) rekenmachine als dit niet is toegestaan;
• multimedia-apparatuur en/of een ander hulpmiddel van welke aard dan ook (anders dan toegestaan) in het bezit hebben tijdens een examen;
• op welke manier dan ook contact hebben met anderen in of buiten de examenlocatie;
• bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren;
• ongeoorloofde afwezigheid bij een examen;
• het plegen van fraude;
• het bij zich hebben of gebruiken van een mobiele telefoon in de examenruimte;
• het dragen van een horloge.



9

Informatie Examenprogramma
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In de PTA’s, wordt verwezen naar de domeinen/eindtermen van het examenprogramma. Hieronder tref je een overzicht waar je het  
examenprogramma per examenvak kan raadplegen. Je kan ook bij je docent terecht als je daar vragen over hebt

 
 
 

CKV 
            

Instructie: klik op het examenvak hierboven. Je komt dan op de website van het Examenblad. Onder de kop ‘Examenstof’ tref je het 
examenprogramma van dat vak. Bij het vak O&O kom je op de website van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), onder de 

kop ‘Examenprogramma’ vind je het examenprogramma.  
Je kan ook bij je docent terecht als je daar vragen over hebt.

https://www.examenblad.nl/examen/culturele-en-kunstzinnige-vorming-2/2024?topparent=vg41h1h4i9qe
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-gl-en-tl-vmbo/2020?topparent=vga6k854m5p9
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VWO PTA’S
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Vierde leerjaar (2021-2022)

PTA CKV | VWO | Cohort 2022-2023-2024

Periode Toets Omschrijving PCS-code Eindtermen Toetsvorm Tijdsduur Herkansbaar Weging in % Methodewijzer 

 
1 

 
PO 01 

 
Cultureel Zelfportret 

 
4.01 

 
ABC 

 
Schriftelijk 

 
3 lesuren 

 
Ja 

 
9 % 

 
ELO  

Cultureel Zelfportret 

PO 02 Onderzoek:  
Kunst als engagement 4.02 ABC Schriftelijk 8 lesuren Ja 14 % 

ELO  
“Engagement” 

PO 03 Werkstuk  
geëngageerde kunst 4.03 D P.O 8 lesuren 

Ja 
 

9 % 
ELO 

“Engagement” 

2 of 3 PO 04 Bezoek aan museum 4.04 B P.O. 2 lesuren + bezoek Ja 9 % 
ELO        

 “Museum” 

2 

PO 05 Creativiteit & context 4.05 ABCD Schriftelijk 8 lesuren Ja 13 % 
ELO 

“Context” 

PO 06 
Praktijkwerk  

Kunstdiscipline 4.06 D P.O. 8 lesuren Ja 9 % 
ELO 

“Kunstdiscipline” 

2 of 3 PO 07 Bezoek Theater met de klas 4.07 ABD Schriftelijk 4 lesuren Ja 6 % 
ELO 

“Theater” 

2 PO 08 Foto-opdracht 4.08 ABC P.O. 4 lesuren Ja 9 % 
ELO 

“Fotografie” 

3 

PO 09 Vakmanschap & Vindingrijk 4.09 ABCD P.O. 8 lesuren Ja 9 % 
ELO 

“Vakmanschap” 

PO 10 Eindpresentatie 4.10 ABCD Presenteren 6 lessen Ja 13 % 
ELO 

“Eindpresentatie” 
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