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Programma van Toetsing en Doorstroming 

Op het Castor College werken we vanaf dit jaar met een Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD). In dit boekje staat beschreven welke 
summatieve toetsen (toetsen die een cijfer opleveren) er worden afgenomen die meetellen voor de overgang naar het volgende leerjaar. Ook 
de leerdoelen per toets staan beschreven. Op deze manier weten ouders en leerlingen precies wat er in het schooljaar gedaan wordt en welke 
verwachtingen er zijn. 
 
Het PTD is in vier periodes onderverdeeld. Het kan zijn dat de leerdoelen van de ene periode in de andere periode doorloopt zodat leerdoelen 
uit een volgende periode al in een periode ervoor behandeld worden. 

De toetsen en opdrachten die leerlingen het gehele jaar maken vormen een ontwikkellijn. Door te kijken naar de cijfers en de prestaties wordt er 
door het docententeam gekeken of een leerling aan het einde van het schooljaar op het juiste niveau zit en door kan naar het volgend leerjaar. 

Naast dit PTD hebben alle bovenbouwleerlingen ook het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) ontvangen. Hierin staan alleen de 
toetsen die meetellen voor het vaststellen van het schoolexamencijfer. Deze is al voor 1 oktober verstuurd en is terug te vinden op de website. 

Om de voortgang van een leerling goed in beeld te brengen zijn er in week 49 leerlingbesprekingen. In week 51 vindt het MOL gesprek plaats 
waarbij met leerling, ouder(s) en mentor gepraat wordt over inzet, motivatie, werkhouding en prestaties. In week 11 t/m 14 herhaalt zich dit. 
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Toetsing op het Castor College 
Bovenbouw  
  
 
Algemene uitgangspunten  
  
Waarom toetsen?  
Het Castor College wil, in overeenstemming met de waarden waar de school voor staat, toetsen:  

• Om te zien of leerlingen de inhoud goed begrepen hebben en de juiste vaardigheden hebben.  
• Om vorderingen te kunnen meten / monitoren.   
• Om feedback te kunnen geven op het leerproces.   
• Om leerlingen te motiveren om te leren.  
• Om leerlingen zelf inzicht te geven in waar ze staan t.o.v. de leerdoelen die ze moeten behalen.  
• Om leerlingen inzicht te geven waar ze qua kennis en vaardigheden in kunnen groeien en hoe ze hun talent kunnen 
ontwikkelen.   
• Om te kijken wat een leerling nodig heeft.  
• Om verantwoording af te leggen aan leerlingen, ouders, school en inspectie.   
• Om te bepalen of leerlingen op het juiste niveau zitten.  
• Om de leerlingen goed voor te bereiden op het examen.  

  
 

Formatief handelen en summatief toetsen  
In 2021 hebben we vastgesteld dat we minder focus willen leggen op het behalen van cijfers en meer op het leerproces van de leerling. Dit 
willen we bereiken door een duidelijk onderscheid te maken tussen formatief handelen en summatief toetsen.  
  

• Het doel van summatieve toetsing is het afronden van het leerproces. Na een bepaalde periode wordt beoordeeld of de leerling de 
beoogde leerdoelen in voldoende mate beheerst. Het verkregen resultaat telt altijd mee voor een besluit, bijvoorbeeld voor de 
overgang.   
We streven naar het aanbrengen van variatie in toetsvormen. Naast de traditionele schriftelijke toets met open vragen en/of 
meerkeuzevragen kan ook een onderzoeksopdracht, een mondeling, practicum of presentatie een toets zijn. Ook stimuleren we dat 
vakken vakoverstijgend samenwerken en toetsen.  
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• Het doel van formatief handelen is het stimuleren van het leerproces. Het leerproces wordt inzichtelijk gemaakt voor leerling en docent. 
Dit kan zowel met een diagnostische toets, als met didactische werkvormen in de klas, die zichtbaar maken waar de leerling naar toe 
moet, waar hij staat, en wat hij nodig heeft om verder te komen in zijn leerproces.   
De leerling krijgt effectieve feedback en ruimte om zich volop te ontwikkelen. Dit betekent dat de feedback zowel gericht is op zijn 
zwakke punten, waar hij nog aan moet werken, als wel op het bekrachtigen van wat hij goed of uitstekend doet.  Een leerling leert ook 
zichzelf feedback te geven, andere leerlingen feedback te geven, en feedback te ontvangen.   

  
 

Afspraken rondom toetsen  
Algemeen  

• De leerlingen hebben minimaal 5 en maximaal 8 summatieve toetsen per schooljaar per vak.  
• Leerdoelen die summatief getoetst worden, worden vooraf formatief geëvalueerd, bijvoorbeeld in de vorm van een diagnostische 

toets.   
• Een toets kan uit meerdere vormen bestaan, bijvoorbeeld een schriftelijke toets, een kijk- en luistertoets, een 

onderzoeksopdracht in de vorm van een werkstuk bijv., een presentatie, mondeling, practicum, etc.   
• Per vak, per jaarlaag is er minimaal één andere toetsvorm dan een schriftelijke toets.  
• Een toets (schriftelijk of een andere vorm) bestaat uit één cijfer en mag geen combinatiecijfer zijn, bestaande uit meerdere 

toetsen op verschillende moment.  
• Een (diagnostische) toets wordt altijd nabesproken.  

  
Planning  

• Het maximumaantal toetsen per week: 5 toetsen.    
• Het inplannen van alle toetsen (schriftelijk of praktisch) gebeurt minimaal 2 weken van tevoren in magister 

(m.u.v. L.O). Dit geldt ook voor toetsen waarvoor geen voorbereiding vereist is.   
• Er is aan het einde van het schooljaar een toetsweek (zonder lessen).  
• Er is een toetsvrije week na elke schoolvakantie van een week of langer. Er is een toets- én huiswerkvrije week vóór de 

toetsweek aan het einde van het schooljaar.  
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Presentaties   
• Als presentaties over meerdere weken verspreid worden, tellen ze niet mee met het maximumaantal toetsen  

per week.  
• Een leerling heeft maximaal één presentatie per week. Leerlingen met meer presentaties dan 1 per week, gaan in overleg met 

hun docent op zoek naar oplossing.  
• De presentatie wordt minimaal twee weken van tevoren opgegeven.  

• Als presentaties niet op hetzelfde moment worden afgenomen, hoeft de beoordeling niet binnen twee weken bekend te zijn.  
  
Programma van Toetsing en Doostroming (PTD)  

• Alle summatieve toetsen worden per vak en per jaarlaag vastgelegd in een jaaroverzicht.     
  
Beoordeling  

• Het resultaat van een toets wordt binnen 10 werkdagen na afname met de leerling gedeeld. Uitzondering  
hierop zijn toetsen die niet alle leerlingen op hetzelfde moment maken (bijvoorbeeld presentaties).  

• Een summatieve beoordeling wordt altijd uitgedrukt in een cijfer. Bij LO wordt het aan het eind omgezet in Onvoldoende, 
Voldoende, Goed.  

• Voor de praktische opdrachten die summatief getoetst worden, wordt het proces meegewogen in het cijfer.   
• Het beoordelen van vaardigheden en praktische opdrachten gebeurt aan de hand van een passend beoordelingsmodel, zoals 

bijvoorbeeld een rubrics.   
• Docenten die hetzelfde vak geven, stemmen de wijze van beoordelen op elkaar af en zorgen ervoor dat het beoordelen van een 

bepaalde toets, onafhankelijk van de docent, altijd op dezelfde manier gebeurt. Voor het resultaat van de toets, mag het dus niet 
uitmaken welke docent de toets heeft beoordeeld.   

• Leerlingen mogen toetsen altijd inzien en docenten bespreken de toets na.   
  
Inhalen  

• Bij het inhalen van toetsen mag van de regels rondom de planning van toetsen worden afgeweken.   
• De leerling die met een aanvaardbare reden niet heeft deelgenomen aan een toets, heeft het recht en de plicht alsnog de toets 

te maken. Een docent mag in overleg met de leerling afwijken van de inhaalplicht voor een toets.  
• De leerling is verantwoordelijk voor het maken van de afspraak om een gemiste toets in te halen. Hij moet deze afspraak, in 

overleg met de docent, maken binnen twee weken vanaf het moment dat de leerling weer op school aanwezig is.  
  
Fraude   

• Fraude bij een toets wordt bestraft. Hiervoor kan het cijfer 1,0 gegeven worden.  
• Leerlingen die ongeoorloofd absent zijn bij een toets, krijgen een sanctie opgelegd, zoals is beschreven in het verzuimprotocol. 

Bij een ongeoorloofde absentie wordt altijd een inhaalmoment gepland. (zie: Leerlingenstatuut)  
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Nog over uit leerlingenstatuut:  

• De leerling noteert de leerstof voor het proefwerk in zijn/haar papieren agenda/planner. Bij inhalen mag van  
deze regel worden afgeweken.  

• Een proefwerk mag alleen de behandelde stof bevatten die minstens drie schooldagen van tevoren is afgerond  
• Een toets die voortbouwt op een vorige toets, mag slechts worden afgenomen als de vorige toets is besproken en de cijfers 

bekend zijn.  
  
Er zijn geen afspraken over het herkansen van toetsen uit het PTD in de bovenbouw.  
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Vak:  Aardrijkskunde 

Leerjaar + niveau: VWO 5  

P
e
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 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 1  
+ par 2.1 en 
2.2  
  

Globalisering  Proefwerk  45  1  45/46  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hele boek  
  

Globalisering  PTA  100  2  
20% SE  

PTA-week 2 
3/4  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 
1+2  
  

Wonen in Nederland  PTA  100  2  
20% SE  

PTA-week 3 
11/12  

  
  

Klimaatadaptatie  PO  -  2  
10%SE  

12-15  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 
3+4  
 

Wonen in Nederland  Proefwerk  45  1  21  

Hoofdstuk 1 
 

Systeem Aarde  Proefwerk  60   Toetsweek 
26 
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Vak:  Bedrijfseconomie  

Leerjaar + niveau: VWO 5  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
H16  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein C.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  38  

H22 en H23  
  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein E (1).pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  41  

H24  B-E in Balans vwo controlelijsten domein E (1).pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  44  

H16, 22 en 
23  

Zie bovenstaand  Schriftelijk, 
summatief  

45  2  45/46  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
H27  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein C.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  49  

H25 t/m 27   
  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein C.pdf  Schriftelijk, 
summatief  

45  0  50  

    PO, schriftelijk, 
summatief  

100  3  51  

h.3 + h.5 t/m 
13  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein B.pdf  PTA, 
schriftelijk, 
formatief  

100  3  3/4  

 

P
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
H19  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein D.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  7  

H20 en H21  
  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein D.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  11  

file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20C.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20E%20(1).pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20E%20(1).pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20C.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20C.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20B.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20D.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20D.pdf
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H19 t/m 21  B-E in Balans vwo controlelijsten domein D.pdf  Schriftelijk, 
summatief  

45  2  12  

 

P
e
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 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
H28 en 29  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein F.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  15  

  
H28 en 29  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein F.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  2  16  

H30 en 31  B-E in Balans vwo controlelijsten domein F.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  23  

H32  B-E in Balans vwo controlelijsten domein F.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  25  

H30 en 31  B-E in Balans vwo controlelijsten domein F.pdf  Schriftelijk, 
summatief  

45  2  26  

 

  

file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20D.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20F.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20F.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20F.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20F.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20F.pdf
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Vak:  Biologie  

Leerjaar + niveau: VWO 5 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 1 
Regeling  
  

BS 1 t/m 6  
Voor leerdoelen zie hieronder  
1 Je kunt beschrijven hoe regelkringen een rol spelen bij 
het handhaven van de homeostase bij de mens. 
2 Je kunt beschrijven op welke manieren hormonen de 
cellen van weefsels en organen kunnen beïnvloeden.          
3 Je kunt de werking van hormoonklieren en hun 
hormonen beschrijven en afleiden hoe doelwitorganen 
daar op reageren. 
4 Je kunt de bouw en signaalverwerking van de 
verschillende typen neuronen beschrijven. 
5 Je kunt de bouw, functies en werking van het 
zenuwstelsel beschrijven.             
6 Je kunt de functie van reflexen en een reflexboog 
beschrijven.    
7 Je kunt de werking van het autonome (of vegetatieve) 
zenuwstel beschrijven.  
8 Je kunt beschrijven hoe impulsgeleiding plaatsvindt. 
9 Je kunt beschrijven hoe impulsoverdracht plaatsvindt. 
10 Je kunt de bouw en werking van spieren beschrijven.     
11 Je kunt de effecten van training en dopinggebruik 
uitleggen. 
12 Je kunt de uitvoering van een onderzoek en de 
conclusies evalueren. 

Proefwerk  45 min  2x  39  

Thema 2 
Waarneming 
en gedrag  
  

BS 1 t/m 6  
Voor leerdoelen zie hieronder  
1 Je kunt de werking van zintuigen beschrijven de relatie 
van het zintuigstelsel met het zenuwstelsel beschrijven.  
2 Je kunt de delen van het oog beschrijven en hun 
functie toelichten. 

Proefwerk  45 min  2x  45  
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3 Je kunt de beeldvorming door ooglenzen beschrijven 
en de pupilreflex toelichten. 
4 Je kunt de bouw en werking van het netvlies 
beschrijven en toelichten hoe je diepte kunt zien. 
5 Je kunt toelichten wat gedrag is en hoe gedrag is 
ingedeeld. 
6 Je kunt omschrijven wat ethologie inhoudt, hoe je 
gedrag kunt bestuderen en de invloed van 
gedragsonderzoek op de maatschappij toelichten. 
7 Je kunt toelichten dat gedrag deels erfelijk is bepaald. 
8 Je kunt de dynamische relatie beschrijven tussen een 
organisme en zijn omgeving. 
9 Je kunt leerprocessen herkennen en beschrijven en de 
functie van leren uitleggen. 
10 Je kunt de functies en vormen van sociaal gedrag 
uitleggen en het verband aangeven met 
overlevingskansen. 
11 Je kunt overeenkomsten en 
verschillen in het gedrag van 
dieren en mensen beschrijven. 

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 3 
Stofwisseling  

BS 1 t/m 5  
Voor leerdoelen zie hieronder  
1 Je kunt omschrijven wat stofwisseling, assimilatie en 
dissimilatie zijn en wat er bij deze reacties met de 
energie gebeurt. 
2 Je kunt de bouw en werking van enzymen beschrijven. 
3 Je kunt de invloed van milieufactoren op de 
enzymactiviteit beschrijven. 
4 Je kunt de fotosynthese en de chemosynthese 
beschrijven. 
5 Je kunt de voortgezette assimilatie beschrijven. 

Proefwerk  45 min  2x  50  
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6 Je kunt de aerobe dissimilatie van glucose 
beschrijven. 
7 Je kunt de anaerobe dissimilatie van glucose 
beschrijven. 
8 Je kunt de dissimilatie van eiwitten en vetten 
beschrijven. 

PTA Biol 521  
V4: Thema 2 
Voortplanting  
V5: Thema 1 
Regeling  
V5: Thema 2 
Waarneming 
en gedrag  

Voor leerdoelen zie hieronder  
Voor Thema 2 Voortplanting: 
1 Je kunt de gebeurtenissen tijdens de celcyclus 
beschrijven en toepassen.  
2 Je weet dat door ongeslachtelijke voortplanting 
nakomelingen ontstaan die identiek zijn aan de ouder.  
3 Je kunt standpunten over klonen van organismen 
toelichten met ethische en biologische argumenten.   
4 Je kunt uitleggen hoe door meiose geslachtscellen 
ontstaan en hoe bevruchting verloopt.  
5 Je kunt de delen en werking van het 
voortplantingsstelsel van de mens beschrijven.  
6 Je kunt de werking van de hormoonklieren en 
hormonale regeling van de voortplanting van de mens 
beschrijven en toelichten.  
7 Je kunt de ontwikkeling van zygote tot volgroeide baby 
toelichten.  
8 Je kunt fasen van de geboorte toelichten.  
9 Je kent de ontwikkelingen tijdens puberteit en 
adolescentie.  
10 Je kunt seksualiteit toelichten en een mening geven 
over verschillende vormen van seksualiteit.  
11 Je kunt de risico’s op infectie met seksueel 
overdraagbare aandoeningen toelichten.  
12 Je kent methoden om zwangerschap te voorkomen 
en hun voor- en nadelen.  
13 Je kunt oorzaken noemen van verminderde 
vruchtbaarheid.  

PTA toets  100 min  6x  03  
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14 Je kunt standpunten over het ingrijpen in het 
voortplantingsproces door middel van ivf en ki toelichten. 
 
Voor leerdoelen Thema 1 Regeling en thema 2 
Waarneming en gedrag, zie eerdere leerdoelen 
proefwerk thema 1 en proefwerk Thema 2 (hierboven) 

 

 

 

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

PTA Biol 531  
V4: Thema 1 
Inleiding in de 
biologie  
V5: Thema 3 
Stofwisseling  
V5: Thema 4 
DNA  

Voor leerdoelen zie hieronder  
Voor Thema 1: 
1 Je kunt beschrijven wat biologie is en op welke 
gebieden biologie een rol speelt  
2 Je kunt de levenscyclus van dieren beschrijven   
3 Je kunt de organisatieniveaus van de biologie 
benoemen en uitleggen dat op elk hoger 
organisatieniveau emergente eigenschappen ontstaan.  
4 Je kunt organenstelsels, organen, weefsels en cellen 
bij een mens herkennen en kenmerken en functies 
beschrijven.   
5 Je kunt beschrijven dat groepen cellen in een weefsel, 
orgaan of organenstelsel een gezamenlijke functie 
uitoefenen.  
6 Je kunt bij (delen van) organismen het verband 
aangeven tussen vorm en functie.   
7 Je kunt delen van dierlijke cellen en van plantaardige 
cellen herkennen en de functies ervan benoemen.   
8 Je kunt een microscoop gebruiken en daarmee (delen 
van) organismen bestuderen.  

PTA toets  100 min  6x  12  
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9 Je kunt een cel beschrijven als een zelfstandig 
functionerende biologische eenheid.  
10 Je kunt de bouw en functie van het cytoskelet van 
cellen beschrijven.  
11 Je kunt de concentratie van een oplossing 
berekenen.  
12 Je kunt uitleggen wat diffusie en osmose is en 
toelichten welke rol osmose speelt bij de stevigheid van 
planten.  
13 Je kunt beschrijven hoe transport van stoffen via 
(cel)membranen plaatsvindt.   
 
Voor leerdoelen Thema 3 Stofwisseling, zie leerdoelen 
Proefwerk Thema 3 (hierboven) 
1 Je kunt de bouw en functies van DNA beschrijven. 
2 Je kunt het proces van DNA-replicatie toelichten en 
beschrijven hoe DNA-replicatie plaatsvindt. 
3 Je kunt uitleggen op welke manieren de 
basenvolgorde in het DNA kan worden bepaald en hoe 
met de verkregen gegevens door DNA-analyse de graad 
van verwantschap van soorten kan worden vastgesteld. 
4 Je kunt beschrijven hoe transcriptie plaatsvindt. 
5 Je kunt beschrijven hoe translatie plaatsvindt. 
6 Je kunt beschrijven hoe eiwitsynthese plaatsvindt. 
7 Je kunt verschillende manieren van genregulatie 
beschrijven bij prokaryoten. 
8 Je kunt verschillende manieren van genregulatie 
beschrijven bij eukaryoten. 
9 Je kunt beschrijven wat het belang is van 
genexpressie voor zelfregulatie en zelforganisatie van 
een organisme. 
10 Je kunt de verschillende typen en uitwerkingen van 
mutaties beschrijven. 
11 Je kunt verschillende technieken en toepassingen 
van biotechnologie beschrijven. 
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Praktische 
opdracht 
Bio/ Sk  
  

Natuurwetenschappelijk onderzoek naar een 
scheikundig/ biologisch onderwerp  
Je kunt hoofd- en deelvragen opstellen bij (bio)chemisch 
vraagstuk.  
Je kunt relevante en betrouwbare bronnen zoeken bij 
een (bio)chemisch vraagstuk.  
Je kunt de gegevens van een gidsexperiment gebruiken 
om na te gaan of je met dat experiment in staat bent om 
hoofd- en deelvragen te beantwoorden.  
Je kunt de meetgegevens van het experiment 
overzichtelijk weergeven in een tabel en/of grafiek.  
Je kunt de gegevens van het experiment vertalen naar 
het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen.  
Je kunt de beperkingen van de meetmethode benoemen.  
Je kunt een objectief en zakelijk verslag maken van het 
onderzoek. 

Verslag 
volgens de 
NWO methode  

-  4x  19  

Thema 5 
Planten  

BS 1 t/m 5  
Voor leerdoelen zie hieronder  
1 Je kunt beschrijven hoe lengte- en diktegroei bij 
kruiden houtachtige planten plaatsvindt en dat 
stamcellen hiervoor verantwoordelijk zijn. 
2 Je kunt beschrijven hoe planten water met mineralen 
opnemen, transporteren en afgeven. 
3 Je weet hoe huidmondjes de gaswisseling van planten 
reguleren en dat de opname van koolstofdioxide in relatie 
staat met de afgifte van water. 
4 Je kunt uit de opname en afgifte van zuurstof en 
koolstofdioxide door een plant de intensiteit van de 
fotosynthese (koolstofassimilatie) afleiden. 

Proefwerk  45 min  2x  26  
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5 Je kunt beschrijven hoe opslag van 
assimilatieproducten (organische stoffen) in planten 
plaatsvindt. 
6 Je kunt verschillende manieren van voortplanting bij 
planten beschrijven. 
7 Je weet dat planten met behulp van signaalstoffen 
reageren op interne en externe signalen. 
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Vak:  Duits 

Leerjaar + niveau: 5V 

 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

K1-2 
 

ERK B2 
Je kunt audio-teksten op ERK B2 niveau volgen: 
aankondigingen, voordracht, gesprek, discussie op 
de radio. 

Schriftelijk 
Audio / Goethe 

45 15 45/46 

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Materiaal 
van de 
docent 
 

Project en Spreekvaardigheid  
De kandidaat kan verworven informatie adequaat 
presenteren met het oog op doel en publiek, en 
daarbij zaken of personen beschrijven en 
standpunten en argumenten verwoorden. 

Mondeling 
Presentatie 

15 10 06 

K1-2 
 

Schrijftoets – Brief 
Je bent in staat om een semi-formele brief te 
schrijven op  
A2 B1-niveau. 

Schriftelijk  20 07 
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

K1-4 
 

Spreekvaardigheid ERK B2/C1 
De kandidaat kan  

• adequaat reageren in sociale contacten met 
doeltaalgebruikers. 

• Informatie vragen en verstrekken 
• Uitdrukking geven aan gevoelens 
• Zaken of personen beschrijven en 

standpunten en argumenten verwoorden 
• Strategieën toepassen om een gesprek 

voortgang te doen vinden 

Mondeling 
individueel 

15 20 19 

Handelingsdeel 
Voor PTA 531 

Domein E Literatuur; Subdomein E1: Literaire 
Ontwikkeling De kandidaat kan beargumenteerd 
verslag uitbrengen van zijn/haar leeservaring met 
ten minste drie literaire werken. Je kunt literaire 
tekstsoorten herkennen en literaire begrippen 
hanteren in de interpretatie van literaire teksten. 

PO P 2,3,4 nvt 21 
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

PO 
Leesdossier 
 

Domein E Literatuur; Subdomein E1 E2: Literaire 
Ontwikkeling De kandidaat kan beargumenteerd 
verslag uitbrengen van zijn/haar leeservaring met ten 
minste drie literaire werken. Je kunt literaire 
tekstsoorten herkennen en literaire begrippen 
hanteren in de interpretatie van literaire teksten. 

PO PTA VLOG 
DUTL 531 

100 10 23 

K1-4 
 

Leestoets Cito ERK B2/C1 Schriftelijk 60 25 26 
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Vak:  Economie  

Leerjaar + niveau: VWO 5  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  H2    
   

Consumentengedrag    formatief  45 minuten  0  40  

 H2 en H3  
  

Consumentengedrag en producentengedrag  schriftelijk  45 minuten  2  45  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H4  
  

Volledige mededinging   Schriftelijk   45 minuten  2  50  

H5  
  

Economische macht  formatief  45 minuten  0  2  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

PTA H1 tm 
H5  
  

Schaarste en welvaart, consumentengedrag, 
producentengedrag, volledige mededinging, 
economische macht  

schriftelijk  100 
minuten  

3  3  

  
H6  

  schriftelijk  45 minuten  2  8  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

PTA H6,7,8  
  

De overheid grijpt in, samenwerken en onderhandelen  schriftelijk  100 
minuten  

3  11  

 H13 
(+H14?)  

Inkomen en groei, verdelingnsvraagstukken  schriftelijk  45 minuten  2  25  
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Vak:  Engels 

Leerjaar + niveau: VWO 5 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
  

PW Luistervaardigheid 1  
  

schriftelijk  
  

45 min  
  

2  
  

41  
  

Of Course: 
Units 1+2  
  

PW Of Course Units 1+2  
  

schriftelijk  
  

45 min  
  

2  
  

45-46  
  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
  

PW Leesvaardigheid 1  schriftelijk  45 min  2  47  

  
  

PW mini lesson  mondeling  20-25 min  2  48-50  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
  

PW Schrijfvaardigheid 1  schriftelijk  45 min  4  7  

El Dorado: 
Chapters 
4+5  
  

PTA Literatuur  schriftelijk  50 min  4  12-13  
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P
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e
 4

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
  

PW Luistervaardigheid 2  schriftelijk  45 min  4  16  

  
  

PW Leesvaardigheid 2  schriftelijk  45 min  4  26  
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Vak:  Engels VTO 

Leerjaar + niveau: VWO 5vto  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

 
 

PW Luistervaardigheid 1  schriftelijk  45 min  2  40  

 
 

PW Leesvaardigheid 1  schriftelijk  45 min  2  45  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

 
 

PW Schrijfvaardigheid 1  schriftelijk  45 min  2  47  

 
 

PW Mini lesson  mondeling  10-15 min  2  49-51  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
Hfdstk 6 t/m 
9  

PW CAE GOLD ADVANCED Unit 6-9  schriftelijk  45  4  6  

  
Hfdstk 4 en 5  

PTA Literatuur Eldorado 4 en 5  schriftelijk  50 min  4  11-12  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 Hoofdstuk / 

paragraaf 
Leerdoelen Toetsvorm Lengte 

toets 
Weging Week 

  PW Schrijfvaardigheid 2  schriftelijk  45 min  4  22  
  
  

PW Leesvaardigheid 2  schriftelijk  45 min  4  26  
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Vak:  Filosofie  

Leerjaar + niveau: VWO 5 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H3: 
Kennisleer 
(een deel)  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch 
reflecteren op een deel van de behandelde vraagstukken 
en visies uit de kentheorie/kennisleer.  

Pw  40 min  1x  40  

H1: 
Wijsgerige 
antropologie 
(helemaal, 
deels 
herhaling 
vorig 
schooljaar)  
  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch 
reflecteren op alle behandelde vraagstukken en visies uit 
de wijsgerige antropologie.  

Pw  50 min  2x  45/46  
(toetsweek 
1)  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H2: Ethiek  
(helemaal, 
deels 
herhaling 
vorig 
schooljaar)  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch 
reflecteren op alle behandelde vraagstukken en visies uit 
de ethiek.  

Pw  40 min  2x  
  

50  

H1: 
Wijsgerige 
antropologie 
+H2: Ethiek  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch 
reflecteren op een deel van de behandelde vraagstukken 
en visies uit de wijsgerige antropologie en ethiek.  

PTA-toets  100 min  4x  
(20% 
van 
PTA)  

3/4 
(toetsweek 
2)  
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 3

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H3: 
Kennisleer 
(helemaal)  
  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch 
reflecteren op een deel van alle behandelde 
vraagstukken en visies uit de kentheorie/kennisleer.  

Pw  40 min  2x  8  

H3: 
Kennisleer  
  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch 
reflecteren op alle behandelde vraagstukken en visies uit 
de kentheorie/kennisleer.  

PTA-toets  100  4x  
(10% 
voor 
PTA)  

11/12  
(toetsweek 
3)  
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 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Eigen 
materiaal  

Het schrijven van een filosofisch essay waarin een eigen 
ervaring onderzocht wordt met juiste gebruikmaking van 
de behandelde theorie.  

PO  Nvt  2  
(20% 
voor 
PTA  

12 - 16  

H5: Sociale 
filosofie  
  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch 
reflecteren op alle behandelde vraagstukken en visies uit 
de sociale filosofie.  

Pw  50  2  26 
(toetsweek 
4)  
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Vak:  Frans 

Leerjaar + niveau: VWO 5 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
Kennistoets unité 
1  

Leerdoelen un. 1:  
• Je leert gedetailleerde beschrijvingen geven over 

vakantiewerk en de vakantie.   
• Je leert persoonlijke standpunten, commentaar 

en meningen geven of erom vragen in een 
gesprek over de vakantie.   

 
Grammatica: verleden tijden, werkwoorden, 
bijvoeglijk naamwoord, bijwoord.  

schriftelijk  45  1  40/41  

Vaardigheidstoets 
lezen  
  

Vragen kunnen beantwoorden over leesteksten op 
B1(+) niveau.   

schriftelijk  60  1  45/46 
(toetsweek)  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Examenidioom 
H 1 t/m 10  
  

Meest voorkomende woorden in teksten/examens.  Schriftelijk  45  1  50/51  

Kennistoets 
unité 2  
  

Leerdoelen un. 2:  

• Je leert belangrijke feiten/informatie begrijpen in ene 
verslag over verschillende opvattingen over succes.  

• Je leert een passende reactie schrijven op een mail 
waarin een vriend vertelt over een vervelend voorval 
op het werk.  

 
Grammatica: woordvolgorde, werkwoorden, 
aanwijzend voornaamwoord, trappen van vergelijking.  

Schriftelijk  45  1  5/6  
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P
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Vaardigheidstoets 
luisteren  
  

Vragen kunnen beantwoorden over luister- en/of 
kijkfragmenten op B1(+) niveau.  

Luistertoets  45  2  7/8  

Kennistoets unité 
3  
  

Leerdoelen un. 3: 
• Je leert belangrijke informatie begrijpen in een 

artikel over stress.  
• Je leert “via social media” deel te nemen aan een 

discussie over fastfood.  
 
Grammatica: de subjonctif, werkwoorden, het 
persoonlijke voornaamwoord.  

schriftelijk  45  2  13/14  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Examenidioom 
H 11 t/m 20  
  

Meest voorkomende woorden in teksten/examens.  schriftelijk  45  2 20/21 

Toets lettre 
informelle  

Het schrijven van een informele brief op A2/B1niveau 
aan een bekende volgens een gestructureerde 
opdracht.  

schriftelijk  60  2 26 
(toetsweek) 
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Vak:  Geschiedenis  

Leerjaar + niveau: VWO 5  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

HS 11  
  

KA 38-44, zie eindtermen  PO  45  1x  38  

HS 11 en 12  
  

KA 37-44, zie eindtermen  PW  60  2x  45  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

HS 1-14  
  

KA 1-49, zie eindtermen  PTA  100  3x  03  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

HC 1  
  

Historische context Lage Landen, zie eindtermen  PTA  100  3x  11  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Katern  
  

Thema Nederland 1672-1948  PW  45  2x  16  

Katern 2  
  

Thema Nederland 1948-2008  PW  60  2x  26  
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Vak:  Grieks 

Leerjaar + niveau: Gymnasium 5  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Grammatica   
hoofdstuk 3:    
hoofdstuk 4:   
hoofdstuk 9:   

De grammatica kunnen toepassen:  
-verbuigingsgroepen van zelfstandige en bijvoeglijke  
naamwoorden  
-naamvallen en functies  
  

proefwerk  45 min  2  38/39  

Proefvertaling  Een ongeziene tekst kunnen vertalen  proefwerk  90 min  2  45/46  
 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Grammatica: 
hoofdstuk 
11.6:  
  

Werkwoorden kunnen vervoegen   
Persoon,getal,tijd en modus van een werkwoord kunnen 
herkennen en kunnen vertalen  

so  45  1  48/49  

PTA521 
Homeros  
  

Vragen kunnen beantwoorden over de gelezen teksten 
en achtergrondteksten  

Pta   100  4  3/4  

 

P
e
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o

d
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 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

PTA531 
Herodotos  
  

Vragen kunnen beantwoorden over de gelezen teksten 
en achtergrondteksten+ een ongeziene tekst kunnen 
vertalen  
  

pta  150 min  4  11/12  
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Hoofdstuk / paragraaf Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Grammatica: hoofdstuk 15: het 
werkwoord  

Perfectum- en plusquamperfectumvormen 
kunnen herkennen, vervoegen en vertalen  

so  45 min  1  15/16  

Grammatica:    
hoofdstuk 18: 
participium                            hoofdstuk 
19: het gebruik van de modi  

Participia,coniunctivus,optativus en irralis 
kunnen herkennen en toepassen  

proefwerk  45 min  2  26  
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Vak:  Informatica  

Leerjaar + niveau: VWO 5 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / paragraaf Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

HTML en CSS    computertoets  lesuur  2  40  
Informatieverwerkende 
systemen, Elementaire 
bewerkingen, 
Computerarchitectuur, 
Security en 
Grondslagen  

  PTA  45 min  2  45  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Interactieve 
websites  

  P.o.  -  2  50  

 

P
e

ri
o

d
e
 

3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

GameMaker    P.o.  -  2  11  
 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Informatica 
in de 
samenleving  

  Proefwerk  40 min  2  16  

Project 
hardware  

  P.o.  -  2  24/25  
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Vak:  KUNST (KUA + KUBV) 

Leerjaar + niveau: 5 vwo  
P

e
ri

o
d

e
 1

 

Geen toetsen in periode 1 

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Procesopdracht 
 

Onderzoek/verslag doen: Kunstanalyse maken en logboek 
bijhouden 
Presentatie: verzorging dummy, inrichten tentoonstelling 
eindresultaten 
Evalueren: eindverslag en evaluatie proces en eindresultaat 
Diverse vaardigheden, beheersing materialen en benutten 
van mogelijkheden: werkstukken 

Po:  
Werkstukken 
(collectie) + 
Dummy 

 2x Week 47 

Hoofdstuk  
8 

Kennen: historische en kunsthistorische context, stijlen en 
stromingen van:  
H.8 Cultuur van het Moderne (1e helft 20e eeuw) 
Kunnen: kunstbeschouwelijke begrippen hanteren en toepassen 

Proefwerk (met 
behulp van de 
computer) 

45 minuten 2x week 50 

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Romantiek & 
Realisme 
 

Plannen/organiseren: ontwerp en planning maken in de dummy 
Onderzoek/verslag doen: Kunstanalyse maken en logboek 
bijhouden 
Presentatie: verzorging dummy, inrichten tentoonstelling 
eindresultaten 
Evalueren: eindverslag en evaluatie proces en eindresultaat 
Diverse vaardigheden, beheersing materialen en benutten van 
mogelijkheden: werkstukken 

Po:  
Werkstukken 
(collectie) + 
Dummy 

 2x Week 8 
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P
e

ri
o

d
e

 3
 

H. 1 t/m 8 Kennen: historische en kunsthistorische context, stijlen en 
stromingen van:  
H.1 Klassieken 
H.2 Cultuur van de Kerk 
H.3 Vroegrenaissance 
H.4 Hofcultuur 
H.5 Burgerlijke cultuur 
H.6 Rococo & Classicisme 
H.7 Cultuur van romantiek & realisme 
H.8 Cultuur van het moderne  
Kunnen: kunstbeschouwelijke begrippen hanteren en toepassen 

PTA (met 
behulp van de 
computer) > 
moet in lokaal 
212 worden 
ingeroosterd 

100 
minuten 

PTA 531 
(10%) 

PTA-week 
3 (week 
11/12) 

Hoofdstuk  
4 

Kennen: historische en kunsthistorische context, stijlen en 
stromingen van:  
H.4 Hofcultuur (16e t/m 17e eeuw) 
Kunnen: kunstbeschouwelijke begrippen hanteren en toepassen 

Proefwerk (met 
behulp van de 
computer) 

45 minuten 2x Week 14 

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Burgerlijke 
Cultuur 
(examen-
onderwerp) 
 

Plannen/organiseren: ontwerp en planning maken in de dummy 
Onderzoek/verslag doen: Kunstanalyse maken en logboek 
bijhouden 
Presentatie: verzorging dummy, inrichten tentoonstelling 
eindresultaten 
Evalueren: eindverslag en evaluatie proces en eindresultaat 
Diverse vaardigheden, beheersing materialen en benutten van 
mogelijkheden: werkstukken 

Po:  
Werkstukken 
(collectie) + 
Dummy 

 2x 
+ 
PTA-541 
(5%) 

Week 24 

Hoofdstuk  
5 

Kennen: historische en kunsthistorische context, stijlen en 
stromingen van:  
H.5 Burgerlijke cultuur (17e eeuw) 
Kunnen: kunstbeschouwelijke begrippen hanteren en toepassen 

Proefwerk (met 
behulp van de 
computer) > 
moet in lokaal 
212 worden 
ingeroosterd 

60 minuten 2x Toetsweek 
4 (week 
25) 
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Vak:  Latijn 

Leerjaar + niveau: Gymnasium 5  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Grammatica  
Hoofdstuk:  

Grammatica kunnen herkennen en toepassen  proefwerk  45 min  2  39  

Grammatica  
Hoofdstuk  
  

Grammatica kunnen herkennen en toepassen  proefwerk  45 min  2  45/46  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 Hoofdstuk / 

paragraaf 
Leerdoelen Toetsvorm Lengte 

toets 
Weging Week 

PTA 521  
Catullus en 
Horatius  

Vragen kunnen beantwoorden over de gelezen teksten 
en achtergrondteksten   
  

pta  100 min  4  3/4  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

PTA 531  
Seneca  

Vragen kunnen beantwoorden over de gelezen teksten 
en achtergrondteksten + een ongeziene tekst kunnen 
vertalen  
  

pta  150 min  4  11/12  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Vertaling 
+grammatica  

Grammatica kunnen herkennen en toepassen; 
ongeziene tekst kunnen vertalen  

proefwerk  90 min  2  21  

Grammatica  
Hoofdstuk:  
  

Grammatica kunnen herkennen en toepassen  proefwerk  45 min  2  26  
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Vak:  Nederlands 

 

Leerjaar + niveau: vwo 5 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

ON blok 1  + 
blok 2 Lezen 
 

Leesvaardigheid Schriftelijk 60 minuten 2 45 
(toetsweek 1) 

NN cursus 2 
Poëzie 
 

Poëzie Schriftelijk, 
openboektoets 

45 minuten 2 47 buiten 
toetsweek) 

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

nvt 
 

Spreekvaardigheid: betoog over twee romans Mondeling 
tijdens de 
lessen 

5 tot 10 
minuten 

2 49 t/m 6 
(buiten 
toetsweek) 

 
 

     

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

 
ON blok 6 
Taalverzorging 
+ 
Woordenschat 
blok 1 t/m 3 

Spelling, interpunctie, formuleerfouten en woordenschat Tt (PTA) 50 2 11 PTA-week 
2 

ON, theorie 
betoog, 
uiteenzetting, 
beschouwing 

Schrijfvaardigheid Tt 90 2 Buiten 
toetsweek 
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P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

NN cursus 5 
en 6 
 

Historische letterkunde 1500 - 1800 Tt 60 2 25 
(toetsweek 4) 
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Vak:  Natuurkunde 

Leerjaar + niveau: VWO 5 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

7  
  

  proefwerk  40  2  39  

8  
  

  proefwerk  60  2  45/46  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

BioFysica  
  

  presentatie  10  2  49/50  

PTA 511  
  

  PTA  100  4  3/4  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

9  
  

  proefwerk  40  2  7  

PTA 531  
  

  PTA  100  4  11/12  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

10  
  

  proefwerk  40  2  15  

11  
  

  proefwerk  40  2  23  
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Vak:  Scheikunde 

Leerjaar + niveau: VWO 5 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 6  
  

• Je kunt berekeningen uitvoeren aan chemische 
processen en reacties.  

• Je kunt het energie-effect van een reactie weergeven 
in een energiediagram en uit een energiediagram het 
energie-effect aflezen.  

• Je kunt beschrijven welke typen bindingen verbroken 
en gevormd worden bij chemische reacties en 
faseovergangen en deze processen in een 
vergelijking weergeven.  

• Je kunt verschillen in reactiesnelheid verklaren met 
behulp van het botsende-deeltjesmodel, katalyse en 
activeringsenergie.  

• Je kunt de begrippen aflopende reactie, omkeerbare 
reactie en chemisch evenwicht gebruiken om 
chemische processen te beschrijven.  

• Je kunt voor een gegeven evenwicht de 
evenwichtsvoorwaarde geven.  

• Je kunt berekeningen uitvoeren aan evenwichten.  

• Je kunt aan de hand van de waarde van K een 
uitspraak doen over de ligging van het evenwicht en 
dit in verband brengen met de aard van de 
chemische reactie en/of het proces  

• Je kunt uitleggen wat een verzadigde oplossing is en 
berekeningen uitvoeren aan de hand van het 
oplosbaarheidsproduct.  

• Je kunt uitleggen wat een verdelingsevenwicht is en 
berekeningen uitvoeren met de verdelingsconstante.  

• Je kunt de beïnvloeding van de ligging van een 
evenwicht verklaren en voorspellen aan de hand van 

PW  45 min  2    
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de verandering van de concentratiebreuk en de 
evenwichtsconstante.  

 
Je kunt de invloed van een katalysator op de insteltijd en 
de ligging van een evenwicht toelichten.   

Practicum 
7.4  
  

• Je kunt een titratie uitvoeren  

• Je kunt een zuur-basereactie opstellen  

• Je kunt aan de hand van de meetresultaten de 
concentratie van een zure of basische oplossing 
berekenenen.  

  

Practicum  60 min  1    

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 7  
  

• Je kunt uitleggen wat een zuur en wat een base 
is.  

• Je kunt een reactievergelijking opstellen voor het 
oplossen van een zuur of een base in water.  

• Je kunt aan de hand van het verband tussen 
[H3O+] en pH en het verband tussen [OH-] en 
pOH berekeningen uitvoeren.  

• Je kunt het verband tussen pH en POH 
weergeven en toepassen bij berekeningen.  

• Je kunt aan de hand van indicatoren de pH van 
een oplossing bepalen.  

• Je kunt het verschil tussen sterke en zwakke 
zuren en het verschil tussen sterke en zwakke 
basen uitleggen.  

• Je kunt de evenwichtsvoorwaarde voor een zwak 
zuur in water opstellen  

• Je kunt de evenwichtsvoorwaarde voor een 
zwakke base in water opstellen.  

PW  45 min  2  Hoofdstuk 7  
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• Je kunt het verband tussen de zuurconstante en 
de baseconstante van een zuur-basekoppel 
beschrijven.  

• Je kunt aan de hand van een 
verhoudingsformule herkennen of zouten zure of 
basische eigenschappen bezit.  

• Je kunt uitleggen hoe het komt dat sommige 
metaalionen zure of basische eigenschappen 
hebben.  

• Je kunt uitleggen wat meerwaardige zuren en 
basen zijn.  

• Je kunt uitleggen wat een amfolyt is.  

• Je kunt een zuur-basereactie opstellen.  

• Je kunt aan de hand van tabel 49 in Binas 
voorspellen of een zuur-basereactie al dan niet 
verloopt.   

• Je kunt berekeningen uitvoeren aan een 
evenwicht van een zwak zuur of een zwakke 
base.  

• Je kunt beschrijven wat bufferoplossingen zijn en 
uitleggen hoe deze werken.  

• Je kunt de concentratieverhouding van zwakke 
zuren en geconjugeerde basen in een 
bufferoplossing berekenen.  

Hoofdstuk        1 
t/m 4   

Zie leerdoelen bij betreffende hoofdstukken in het 
PTD;   
zie ook PTA-dossier  

PTA  45 min  3  Hoofdstuk        1 
t/m 4   

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 8  
  
  

• Je kunt uitleggen wat de Lewistheorie inhoudt.  

• Je kunt een Lewisstructuur tekenen.  

• Je kunt de formele lading van een atoom berekenen.  

• Je kunt mesomere grensstructuren tekenen.  

Practicum  45 min  2  Hoofdstuk 8  
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• Je kunt beschrijven wat de VSEPR-methode 
inhoudt.  

• Je kunt aangeven welke ruimtelijke bouw bij welk 
omringingsgetal hoort.  

• Met behulp van de Lewisstructuur, het 
omringingsgetal, de elektronegativiteit van atomen en 
de ruimtelijke bouw van een molecuul voorspellen of 
het een dipoolmolecuul is.  

• Je kunt het verschil tussen structuurisomeren en 
stereoisomeren beschrijven.  

• Je kunt beredeneren wanneer cis-trans-isomerie 
optreedt  

• Je kunt de ruimtelijke bouw van een molecuul 
gebruiken om te bepalen of er sprake is van 
spiegelbeeldisomerie.  

• Je kunt beredeneren wanneer spiegelbeeldisomerie 
optreedt.  

• Je kunt beschrijven wat het belang van 
spiegelbeeldisomerie in de biologie en geneeskunde 
is.  

Hoofdstuk  
5, 6, 7 en 9  

Zie leerdoelen bij betreffende hoofdstukken in het PTD;   
zie ook PTA-dossier  
  
Leerdoelen hoofdstuk 9:  

• Je kunt uitleggen wat een reductor en wat een 
oxidator is.  

• Je kunt uitleggen dat bij redoxreacties 
elektronenoverdracht plaatsvindt.  

• Je kunt voorspellen of een deeltje een reductor of 
een oxidator is.  

• Je kunt uitleggen wat een halfreactie is.  

• Je kunt de vergelijking van een redoxreactie 
opstellen met behulp van halfreacties.  

PW  100 min  3  Hoofdstuk  
5, 6, 7 en 9  
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• Je kunt aan de hand van de 
standaardelektrodepotentiaal voorspellen of een 
redoxreactie al dan niet verloopt.  

• Je kunt beschrijven wat corrosie is.  

• Je kunt schematisch de opbouw van een 
elektrochemische cel beschrijven.  

• Je kunt uitleggen welke processen in een 
elektrochemische cel plaatsvinden die ervoor zorgen 
dat er elektrische stroom gaat lopen.  

• Je kunt uitleggen wat een onaantastbare of inerte 
elektrode is.  

• Je kunt uitleggen hoe een brandstofcel werkt.  

• Je kunt uitleggen dat de totaalreactie die optreedt in 
een brandstofcel gelijk is aan de verbranding van de 
brandstof is.  

• Je kunt zelf een halfreactie opstellen bij gegeven 
begin- en eindproducten.  

• Je kunt uitleggen hoe een (oplaadbare) batterij 
werkt.  

• Je kunt uitleggen wat het verband tussen elektrolyse 
en een elektrochemische cel is.  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

nvt  
  

• Je kunt hoofd- en deelvragen opstellen bij 
(bio)chemisch vraagstuk.  

• Je kunt relevante en betrouwbare bronnen zoeken bij 
een (bio)chemisch vraagstuk.  

• Je kunt de gegevens van een gidsexperiment 
gebruiken om na te gaan of je met dat experiment in 
staat bent om hoofd- en deelvragen te 
beantwoorden.  

• Je kunt de meetgegevens van het experiment 
overzichtelijk weergeven in een tabel en/of grafiek.  

PO  nvt  2    
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• Je kunt de gegevens van het experiment vertalen 
naar het beantwoorden van de hoofd- en 
deelvragen.  

• Je kunt de beperkingen van de meetmethode 
benoemen.  

• Je kunt een objectief en zakelijk verslag maken van 
het onderzoek.  

Hoofdstuk       
10 en 11  

Hoofdstuk 10:  

• Je kunt klassen van organische verbindingen 
herkennen.  

• Je kunt de systematische naam geven bij een 
gegeven structuurformule van een organische 
verbinding.  

• Je kunt de structuurformule tekenen bij een gegeven 
systematische naam van een organische verbinding.  

• Je substitutie-, additie- en eliminatiereacties 
herkennen.  

• Je kunt een reactievergelijking opstellen van de 
beschrijving van een additie-, substitutie- 
eliminatiereactie.  

• Je kunt eigenschappen benoemen van 
(on)verzadigde koolstofverbindingen noemen.  

• Je kunt eigenschappen van organische 
halogeenverbindingen noemen.  

• Je kunt de reacties voor ether-, ester- en 
amidevorming en hydrolyse herkennen.  

• Je kunt de reactievergelijking opstellen van een 
beschreven condensatie- of hydrolysereactie.  

• Je kunt eigenschappen van ethers, esters en amiden 
benoemen.  

• Je kunt organische verbindingen herkennen die een 
zuur-basereactie aangaan en de vergelijking van 
deze reactie opstellen.   

PW  60 min  2     
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• Je kunt organische verbindingen herkennen die een 
redoxreactie aangaan en de vergelijking van deze 
reactie opstellen.  

  
  
Hoofdstuk 11:  

•  Je kunt beschrijven wat een reactiemechanisme is.  

• Je kunt in een bestaand reactiemechanisme 
aangeven hoe de elektronen verplaatsen.  

• Je kunt een elektrofiel deeltje en een nucleofiel 
deeltje herkennen.  

• Je kunt een radicaal en een carbokation herkennen.  

• Je kunt uitleggen dat de langzaamste stap in een 
reactiemechanisme de snelheid van de reactie 
bepaalt.  

• Je kunt de inititie-, de propagatie- en de 
terminatiefase van een radicaalmechanisme 
herkennen.  

• Je kunt aangeven welke factoren de stabiliteit van 
een radicaal vergroten.  

• Je kunt het reactiemechanisme van een 
substitutiereactie beschrijven.  

• Je kunt het reactiemechanisme van 
additiepolymerisatie beschrijven.  

• Je kunt beschrijven hoe  een SN1- en SN2-
reactiemechanisme verloopt.  

• Je kunt uitleggen welke factoren SN1-reacties 
bevorderen.  

• Je kunt uitleggen welke factoren SN2-reacties 
bevorderen.  

• Je kunt uitleggen dat het reactiemechanisme invloed 
heeft op spiegelbeeldisomerie.  

• Je kunt aangeven hoe reactiesnelheid wordt 
beïnvloed bij SN1- en SN2-reacties.  
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• Je kunt het verschil tussen homgene katalyse en 
heterogene katalyse uitleggen.  

• Je kunt uitleggen dat het reactiemechanisme 
verandert door het gebruik van een katalysator.  

• Je kunt aan de hand van aanwezige 
tussenproducten afleiden wat de snelheidsbepalende 
stap van een reactiemechanisme is. 
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Vak: Wiskunde A 

Leerjaar en Niveau: Vwo 5 wiskunde A 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofstuk 8  PW  45    2   40   
Hoofdstuk 9 

paragraaf 1 

t/m 3   

 PW 60  2   Toetsweek 
45/46   

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoodstuk 9 

paragraaf 4 + 

hoofdstuk 10 

 PW  45   2   50   

Hoofdstuk 1 
t/m 8 

 PTA  100   2  

PTA : 30% 
PTA-week 3/4   

 

P
e

ri
o

d
e

 
3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 11  PW 45   2   10 

   Geen toets      12/13 

 

P
e

ri
o

d
e
 4

 Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

 Keuze onderwerp PW 60 2 25/26 
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Vak:  Wiskunde B 

Leerjaar + niveau: VWO 5  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H6  Differentieren, quotient, product, kettingregel, raaklijn, 
extremen, buigpunt, parameters  

tt  45  2  40  

H8 (8.1 tm 
8.3)  
  

Gonio, sinus, cos, tan, eenheidscirkel, radialen, exacte 
waarden, goniometrische functies, sinusoiden, 
goniometrische vergelijkingen oplossen  

tt  60 2  45/46  
(toetsweek 
1)  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H7  
  

Afstanden, raaklijnen, cirkelvergelijkingen, loodrecht, de 
afstandformule  

tt  45  2  51  

Pta 521   H1 tm H8   tt  100  4   
(30% 
pta)  

3/4   
(pta week 2)  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H9  
  

Logaritme, exponentieel, rekenregels voor exponenten, 
rekenregels voor logaritmen, e-machten, de functie ln(x)  

tt  45  2  8  

H11  
  

Integreren, oppervlakten onder de grafiek, primitiveren, 
primitiveren met de kettingregel, de 
standaardprimitieven, wentelen om de x-as, wentelen om 
de y-as, inhouden mbv primitieven uitrekenen, 
standaardfiguren (kegel/cilinder, bol…) gebruiken bij 
primitiveren  

tt  45  2  20  
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P

e
ri

o
d

e
 4

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H10  Vectoren, lengte, richting, vormen van lineaire formules, 
rotaties, paden kiezen, vectoren en hoeken, 
normaalvector, bewegingsvergelijking, snelheid, 
richtingsvector, versnelling, baansnelheid  

tt  45  4  26  
(toetsweek 
4)  

 

 


