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Voorwoord 
 

Voor je ligt het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’. 

 

Het onderwijs in de tweede fase is gericht op de ontwikkeling van vakgebonden kennis 

en vaardigheden, algemene vaardigheden en op persoonlijke ontwikkeling. 

De eisen met betrekking tot kennis en vaardigheden zijn vastgelegd in domeinen 

(kennisgebieden van één vak) en bewijsvelden (kennisgebieden van één of meerdere 

vakken, geordend rondom een bepaald thema). 

 

De leerling maakt toetsen en opdrachten die betrekking hebben op deze 

domeinen/bewijsvelden. De opdrachten worden in principe gemaakt in de daarvoor 

aangegeven studielasttijd. De toetsen en opdrachten worden door de vakdocent 

beoordeeld. 

In het hoofdstuk Programma van Toetsing en Afsluiting wordt per vak vermeld: 

- welke leerstof en programmaonderdelen getoetst worden; 

- wanneer de toetsen gehouden worden en hoe lang ze duren; 

- over wat voor soort toets het gaat; 

- of de toets herkanst kan worden of niet; 

- welk gewicht de toets heeft, d.w.z. hoe zwaar hij meetelt voor het schoolexamen 

en/of de bevordering. 

Heb je vragen, ga dan naar je vakdocent of naar je coach om nadere uitleg te krijgen. 

 

In deze preambule staan alleen de programma’s van toetsing en afsluiting van vakken die in klas 4 starten met het afnemen 

van SE-toetsen. Vakken die niet worden genoemd in deze preambule starten pas in klas 5 met het afnemen van SE-toetsen. 

De definitieve versie van het programma van toetsing en afsluiting ontvang je in klas 5.  

 

Wij hopen dat onze huidige eindexamenleerlingen de Tweede Fase met succes zullen 

afsluiten en wensen hun hierbij alle sterkte en steun die ze nodig hebben. 

Voor een goed resultaat is veel inspanning nodig van de studenten zelf, maar ook van 

de mentoren, de vakdocenten, de organisatie en de schoolleiding. Wij zijn ervan 

overtuigd dat een goede samenwerking tussen al deze partijen tot een prima resultaat 

zal leiden. 

 

Veel succes. 

 

Namens de schoolleiding en de docenten, 

 

 

R.M.A.A. Verschuren, 

vestigingsdirecteur
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Bewegen, sport en maatschappij 
 

Leerjaar 4  2021-2022 

 

toetsmoment stofaanduiding exameneenheid code toetsvorm werktijd herkansbaar examengewicht 

juli Atletiek  B4,C2 bsm1401V praktische opdracht   nee 6 

februari Turnen  B2,C1 bsm1402V praktische opdracht   nee 6 

maart Trainingsprogramma D2 bsm1403V praktische opdracht   nee 10 

juni Theorie II D / E bsm1404V schriftelijk 60 min ja 6 

juli Spel  B1,C1 bsm1406V praktische opdracht   nee 6 

 

 

Leerjaar 5  2022-2023 

 

oktober Organiseren C3, C4 bsm1501V praktische opdracht   nee 10 

december lesgeven 2 C2, C4 bsm1502V praktische opdracht   nee 8 

  PO - TH3 E bsm1503V praktische opdracht   nee 9 

  DEMO B, C bsm1504V praktische opdracht   nee 15 

SE 1 Mini actieonderzoek E bsm1506V praktische opdracht   nee 15 

juli Sportfolio B, D1, D3, E1,  bsm1507V praktische opdracht   nee 9 
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Culturele kunstzinnige vorming 
 

Leerjaar 4  2021-2022 

 

toetsmoment stofaanduiding exameneenheid code toetsvorm werktijd herkansbaar examengewicht 

oktober Foto, Film, Theater Domein A en B ckv1401V praktische opdracht   nee 12 

december Dans Domein B en C ckv1402V schriftelijk   nee 12 

december Zelfstandige Culturele 
Activiteit 1 

Domein A en B ckv1403V praktische opdracht   nee 20 

februari Poëzie Domein B en C ckv1404V schriftelijk   nee 12 

april Beeldende kunst Domein A en D ckv1405V praktische opdracht   nee 12 

april Zelfstandige Culturele 
Activiteit 2 

Domein D ckv1406V praktische opdracht   nee 20 

juni Muziek Domein A en B ckv1407V schriftelijk   nee 12 

 

 

Leerjaar 5  2022-2023 

 

januari Amsterdam Domein B en C ckv1501V handelingsonderdeel   nee 0 

april Mattheus Domein B en C ckv1502V handelingsonderdeel   nee 0 
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Levensbeschouwing, ethiek en filosofie 
 

Leerjaar 4  2021-2022 

 

toetsmoment stofaanduiding exameneenheid code toetsvorm werktijd herkansbaar examengewicht 

november H1: jezelf blijven; H2: 
Waar ben ik? 

A, B, B1, D LEF1401V schriftelijk 60 min ja 25 

maart H2: Waar ben ik? H3: 
Jezelf leren kennen 

A, B, B1, D, D1 LEF1402V schriftelijk 60 min ja 25 

juni Wie is ik?   LEF1403V praktische opdracht n.v.t. ja 25 

SE 1 H3: Jezelf leren 
kennen; H4 Jezelf zijn 

A, B, B1, D, D1 LEF1404V schriftelijk 60 min ja 25 

 

 

Leerjaar 5  2022-2023 

 

Dit vak wordt afgesloten in leerjaar 4.  
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Loopbaanoriëntatie en begeleiding 
 

Leerjaar 4  2021-2022 

 

toetsmoment stofaanduiding exameneenheid code toetsvorm werktijd herkansbaar examengewicht 

mei Coachingsgesprekken 
en activiteiten 

  lob1401V handelingsonderdeel 160 lu nee 0 

 

 

Leerjaar 5  2022-2023 

 

mei Coachingsgesprekken 
en activiteiten 

  lob1501V handelingsonderdeel 160 lu nee 0 

 

 

Leerjaar 6  2023-2024 

 

mei Coachingsgesprekken 
en activiteiten 

  lob1601V handelingsonderdeel 160 lu nee 0 

 


