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I.

ALGEMENE BEPALINGEN

artikel 1
Dit programma van toetsing en afsluiting (PTA) vormt een onverbrekelijk geheel met het
examenreglement. In dit programma van toetsing en afsluiting zijn aanvullende regelingen met
betrekking tot het schoolexamen en de vakspecifieke regels vermeld.

artikel 2
Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van de
onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen
vorm.

II.

PERIODEN

artikel 3
Het schoolexamen voor het examenjaar 2021 afd. havo is begonnen in havo 4, augustus 2019

artikel 4
Ten behoeve van het schoolexamen gelden in havo 5 drie perioden.
In het schooljaar 2021 - 2022 zijn de volgende perioden vastgesteld:
a.
b.
c.

periode 1 (5): van week 36 (2021) t/m week 45 (2021)
periode 2 (6): van week 46 (2021) t/m week 3 (2022)
periode 3 (7): van week 4 (2022) t/m week 16 (2022)

artikel 5
Toetsing in de vorm van praktische opdrachten vindt gespreid plaats, schriftelijke en mondelinge
toetsen voornamelijk in toetsweken. In het schooljaar 2021 - 2022 is binnen elke periode een
toetsweek vastgesteld:
a.
b.
c.

voor periode 1 (5): van 5 november t/m 12 november 2021
voor periode 2 (6): van 14 januari t/m 21 januari 2022
voor periode 3 (7): van 23 maart
t/m 30 maart
2022

artikel 6
Er worden geen proefwerken afgenomen.
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III.

REGELS OMTRENT DE VAKKEN EN ONDERDELEN VAN HET SCHOOLEXAMEN

artikel 7
Het schoolexamen bestaat uit:
1. per vak:
a. toetsen met open en gesloten vragen en/of
b. praktische opdrachten en/of
c. het handelingsdeel
2. per profiel:
het profielwerkstuk.

artikel 8
1. Per onderdeel worden onderstaande punten opgenomen:
a. toetsen met open en gesloten vragen:
-aantal
-toetsvorm (open of gesloten)
-inhoud per toets (verwijzing naar literatuur of naar eindtermen examenprogramma)
-tijdsduur van de toets
-toetsmomenten
-gewicht in schoolexamenresultaat

2.

b.

praktische opdrachten
-aantal
-inhoud per praktische opdracht, (eindtermen en vakoverstijgende vaardigheden)
-werkperiode
-uiterste inleverdatum
-gewicht in schoolexamenresultaat

c.

handelingsdeel
-aantal opdrachten
-inhoud per onderdeel (eindtermen en vakoverstijgende vaardigheden)
-werkperiode
-uiterste inleverdatum

Voor het profielwerkstuk is van toepassing de planning zoals die is vastgelegd in artikel 4 van het
reglement examendossier. Deze planning is als bijlage aan dit PTA toegevoegd.

artikel 9
Voor elk vak stelt de school een jaarprogramma op waarin alle vakonderdelen staan vermeld.
Dit jaarprogramma wordt aangeboden via Magister.
Bij de ELO – Bronnen – Gedeelde documenten - PTA “klasnaam” – pta “klasnaam”
artikel 10
De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van opgaven, beoordelingsmodellen en cijfers voor het
schoolexamen ligt bij de docenten die lesgeven in havo 4 en havo 5.
artikel 11
Het schoolexamen in een vak bestaat uit het afnemen van meerdere toetsen, met dien verstande dat
in elk geval de laatste toets van een vak, waarin ook centraal examen wordt afgelegd, in het
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examenjaar wordt afgelegd. Indien het schoolexamen over twee schooljaren wordt afgenomen zal
tenminste 50% van het schoolexamencijfer in het laatste jaar verdiend worden.
De toetsen in een vak beslaan tezamen de stof waarover het schoolexamen zich ingevolge het
eindexamenprogramma uitstrekt. Op het schoolexamen mogen geen onderdelen worden getoetst die
niet in het examenprogramma zijn aangegeven.

IV.

CIJFERBEPALING

artikel 12
Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over de kandidaat meetelt, stelt de
examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis.
Schriftelijk werk wordt na correctie en voorzien van het toegekende cijfer aan de kandidaten ter inzage
gegeven. Het maken van aantekeningen of het aanbrengen van veranderingen in het gemaakte werk
is niet toegestaan.

artikel 13
1.
De examinator drukt zijn eindoordeel over kennis, inzicht en vaardigheid van een kandidaat in
elk vak uit in een cijfer voor het schoolexamen. Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers
lopende van 1 tot en met 10. In deze schaal van cijfers komt aan de gehele cijfers 1 tot en met
10 de volgende betekenis toe:

1 = zeer slecht
2 = slecht
3 = zeer onvoldoende
4 = onvoldoende
5 = bijna voldoende
2.
3.

4.
5.

6 = voldoende
7 = ruim voldoende
8 = goed
9 = zeer goed
10 = uitmuntend

Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid
genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal.
In afwijking van het eerste lid wordt het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijke
deel van elk profiel beoordeeld met "voldoende" of "goed". Deze beoordeling gaat uit van de
mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten
van de desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het examendossier.
Ook het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Deze beoordeling vindt plaats aan de
hand van het vastgestelde beoordelingsformat.
Voor toetsen of opdrachten uit het handelingsdeel kan worden volstaan met aftekening indien
de opdracht “naar behoren" is afgerond.

artikel 14
Het eindcijfer voor het schoolexamen per vak is het gewogen gemiddelde van de cijfers bedoeld in
artikel 34 van het “Examenreglement van het Zwin College 2020/2021”. Het gewicht wordt
aangegeven bij de vakspecifieke informatie die in het PTA per vak op de website is opgenomen.
a. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd dan wordt, indien dit gewogen
gemiddelde een cijfer is met twee of meer decimalen, dit cijfer afgerond op de eerste decimaal,
met dien verstande dat deze decimaal met 1 wordt verhoogd indien de tweede decimaal zonder
afronding 5 of hoger is (6,45 wordt 6,5 en 6,44 wordt 6,4 etc.).
b. Indien in een vak geen centraal examen wordt afgelegd dan wordt, indien dit gewogen
gemiddelde een cijfer is met één of meer decimalen, dit cijfer rekenkundig afgerond op een geheel
getal (6,49 wordt 6 en 6,50 wordt 7 etc.).
artikel 15
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Binnen twee schooldagen na het bekend maken van het behaalde cijfer voor een onderdeel van het
schoolexamen en na de eventueel daarbij behorende inzage van een schriftelijk gemaakt werk kan
de kandidaat tegen het cijfer in beroep gaan bij de examinator. De examinator verklaart binnen drie
schooldagen na indiening van het beroep dit al of niet ontvankelijk.
Na het vernemen van een besluit van “niet ontvankelijk” kan de kandidaat daarop binnen twee
schooldagen schriftelijk in beroep gaan bij de voorzitter van de examencommissie (algemeen
directeur/bestuurder). Na betrokkenen te hebben gehoord doet de voorzitter een bindende uitspraak
en deelt zijn beslissing mee aan de betrokkenen
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artikel 16

UITSLAGREGELING
Examennorm
De kandidaat die eindexamen havo/vwo heeft afgelegd en het centraal examen voor alle
vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar, is geslaagd :
(Gemiddeld cijfer centrale examens)
• als het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers
tenminste 5,5 is,
EN (Kernvakken)
• voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor
zover van toepassing wiskunde A, B of C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij
voor het andere vak dan wel andere hier genoemde vakken als eindcijfer 6 of meer heeft
behaald,
EN (Rekentoets)
• als de rekentoets is afgelegd (dit geldt enkel als de leerling geen wiskunde in zijn pakket
heeft),
EN (Eindcijfers alle examenvakken, eindcijfers zijn altijd afgeronde gehele getallen)
• al je eindcijfers 6 of hoger zijn; OF
• als voor een van de vakken eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken eindcijfer 6 of
meer is behaald; OF
• als voor één van de vakken eindcijfer 4 is en voor alle overige vakken eindcijfers 6 of
meer is behaald en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of meer bedraagt; OF
• als voor twee vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 is behaald en voor de overige
eindcijfers 6 of hoger is behaald en als het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of meer
bedraagt,
EN (combinatiecijfer)
• bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van ten minste de
volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze
onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer, culturele en kunstzinnige
vorming en het profielwerkstuk,
EN (CKV en Lichamelijke opvoeding)
• er voor lo van het gemeenschappelijk deel van elk profiel de kwalificatie “voldoende” of
“goed” moet zijn behaald
EN
• geen eindcijfer mag lager zijn dan 4. Dit geldt ook voor de uiteindelijke afgeronde cijfers
van de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer.
EN
Tenslotte geldt met betrekking tot de eindcijfers het volgende
• de eindcijfers zijn het combinatiecijfer en de cijfers voor de vakken waarin examen is
gedaan,
• eindcijfers zijn altijd afgeronde gehele getallen,
• het eindcijfer is het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het
cijfer voor het centraal examen. Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel
getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar
beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond,
• indien in een vak alleen een schoolexamen is afgenomen en niet tevens een centraal
examen, is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer.
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artikel 17 het eindexamenjaar
Alle vakken, waarin centraal examen wordt afgelegd, worden afgesloten in het examenjaar. Voor
vakken zonder centraal examen geldt dat het cijfer voor het schoolexamen het eindcijfer is. Het vak lo
krijgt geen cijfer maar een eindbeoordeling. Deze moet ‘voldoende’ of ‘goed’ luiden, alvorens een
kandidaat aan het centraal examen kan deelnemen. De beoordeling van dit vak gaat uit van de
mogelijkheden van de kandidaat en vindt plaats op de grondslag van genoegzaam afsluiten, blijkend
uit het examendossier.
Tenslotte zal in het examenjaar het profielwerkstuk gemaakt worden. Dat is een grote opdracht
waarbij minimaal één groot vak, van alle door de leerling gevolgde vakken, is betrokken. Een groot
vak heeft op de havo een omvang van minimaal 320 uur en op het vwo minimaal 440 uur.
Aan het profielwerkstuk wordt gewerkt in de periode oktober t/m februari van het eindexamenjaar. Het
profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer in één decimaal. Dit cijfer wordt voor de slaag/zakregeling verwerkt in het combinatiecijfer.

artikel 18 herkansing
1. De leerling van havo 5 kan van alle se-toetsen die in het schooljaar worden
afgenomen er 2 herkansen, hierbij kan maximaal één herkansing per toetsweek ingezet
worden. De herkansingen vinden plaats uiterlijk in de 4e week na afloop van de
toetsperiode. Het recht op een herkansing over een bepaalde toetsperiode vervalt na
afname van de herkansingen over de desbetreffende periode.
Onder deze herkansingsregeling vallen ook de handelingsdelen behorend bij die
periode.
2.Indien gebruik gemaakt wordt van een herkansing moet deze via het webformulier op
de website van de school aangemeld worden; dit moet gebeuren uiterlijk in de derde
schoolweek na de toetsweek.
3.Herkansen van schoolexamentoetsen:
Bij een herkansing van een se-toets telt het hoogste cijfer.
De herkansingsmogelijkheden van een periode vervallen na de derde
schoolweek volgend op die periode.
Herkansingen worden afgenomen in de vierde schoolweek volgend op de
schoolexamenperiode. De herkansingen van de laatste periode vallen zo spoedig mogelijk
erna.
Leerlingen die door overmacht één of meer se-toetsen niet gemaakt hebben halen deze
toetsen in tijdens de herkansingsmomenten.
Dit inhaalwerk kan in principe niet herkanst worden
Herkansing van een onderdeel waarbij gefraudeerd is, is niet mogelijk
4.Herkansen van praktische opdrachten:
Praktische opdrachten mogen niet herkanst worden;
Als een praktische opdracht te laat ingeleverd wordt, leidt dit tot een aftrek van 10% van de
in totaal te behalen punten;
Vervolgens wordt een tweede datum (5 schooldagen later) afgesproken. Bij niet inleveren
voor of op de tweede datum gaat een herkansingsmogelijkheid verloren (of wordt het cijfer 1
toegekend als de herkansingsmogelijkheden al zijn opgebruikt);
Bij niet tijdig inleveren voor een derde datum wordt het cijfer 1 toegekend.
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5. Herkansen van handelingsdelen:
In principe vallen alle handelingsdelen onder de herkansingsregeling.
Als een handelingsdeel van een bepaalde periode na beoordeling niet is afgevinkt of niet op
de voorgeschreven datum is ingeleverd moet er een herkansingsmogelijkheid gebruikt
worden.
6. Herkansen van het profielwerkstuk:
Herkansen van het profielwerkstuk is niet mogelijk. De eindbeoordeling wordt gegeven na de
presentatieavond.Het schriftelijk verslag van het profielwerkstuk moet uiterlijk 9 maart 2021 voor
12.00 uur van dit examenjaar zijn ingeleverd. Bij niet tijdig inleveren wordt 10% van het aantal te
behalen punten in mindering gebracht. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Op het niet
nakomen van deze afspraak volgt als beoordeling het cijfer 1.
artikel 19
1.

2.

absent tijdens het schoolexamen

Indien een kandidaat niet aan een onderdeel van het schoolexamen kan deelnemen, dient dit
voor de aanvang hiervan door een ouder/verzorger aan de sectordirecteur van de betreffende
afdeling te worden gemeld. Bij achteraf melden wordt de afmelding slechts reglementair indien
er op dezelfde dag een bezoek aan de huisarts is afgelegd en hiervan een bewijs bij de
sectordirecteur wordt afgegeven zodra de leerling op school is. Niet komen opdagen zonder
afmelden is onreglementair en wordt als fraude opgevat.
Onmiddellijk na het onderdeel van het schoolexamen wordt vastgesteld welke leerlingen absent
waren. De sectordirecteur Tweede Fase controleert of deze leerlingen reglementair afgemeld
zijn. Bij vermoedelijke onreglementaire absentie kan de sectordirecteur Tweede Fase, na advies
ingewonnen te hebben bij een commissie van deskundigen, dit opvatten als een
onregelmatigheid en is artikel 5 van het examenreglement van toepassing.

artikel 20 herexamen schoolexamen
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 34d kan de kandidaat die eindexamen vwo of havo aflegt,
voor één vak waarin alleen een schoolexamen wordt afgelegd, dat schoolexamen opnieuw
afleggen indien hij voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. Het herexamen omvat
door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma.
2. Het bevoegd gezag stelt vast hoe het cijfer van het herexamen wordt bepaald, waarbij de cijfers
van die toetsen van het eerder afgelegde schoolexamen worden betrokken die betrekking hadden
op niet tot het herexamen behorende onderdelen van het examenprogramma.
3. Het hoogste van de cijfers behaald na het herexamen in een onderdeel van een vak en bij het
eerder afgelegde schoolexamen in dat onderdeel geldt als eindcijfer voor dat onderdeel.
artikel 21 vrijstellingen bij doubleren van het examenjaar
De kandidaat die zakt voor het eindexamen moet in principe het eindexamenjaar overdoen, omdat de
studielast voor zo’n kandidaat minimaal 780 uur moet bedragen. Wel kan de school een
studiecontract afsluiten met deze kandidaat met betrekking tot de voor de kandidaat relevante
onderdelen.
Een kandidaat die zakt:
- doet alle vakken waarin centraal examen wordt afgelegd over (en dat geldt dus niet voor de
rekentoets)
- krijgt ontheffing voor het profielwerkstuk indien het afgeronde cijfer een 4 of hoger is
- krijgt ontheffing voor de vakken met uitsluitend schoolexamen waarvoor 6 of meer is behaald
- krijgt ontheffing voor de vakken met uitsluitend handelingsdelen als deze delen naar behoren
zijn vervuld; dit geldt niet voor lichamelijke opvoeding, dit moet altijd gevolgd worden.
Bij ontheffing voor het volgen van vakken zal de kandidaat verplicht worden om de
studielastvermindering die hiervan het gevolg is, te compenseren in de overblijvende vakken.
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V.

BEHEER

artikel 22
De verantwoordelijkheid voor het beheer van de verschillende onderdelen van het examendossier is
als volgt geregeld:
1. De teamleider Tweede Fase is per leerling verantwoordelijk voor het beheer van:
a. een overzicht van de gevolgde vakken met de bijbehorende studielast
b. een overzicht van alle eindcijfers behaald voor alle onderdelen van het schoolexamen
2. De decaan is gedelegeerd verantwoordelijk voor het beheer van het loopbaandossier.
3. De kunstmentor is gedelegeerd verantwoordelijk voor het beheer van het kunstdossier.
4. De docenten Nederlands en moderne vreemde talen zijn gedelegeerd verantwoordelijk voor het
beheer van het lees- en schrijfdossier van zijn vak.
5. De docent Nederlands is gedelegeerd verantwoordelijk voor het beheer van het leesdossier
literatuur.
6. De vakdocenten zijn gedelegeerd verantwoordelijk voor het beheer van rapportages, schriftelijke
toetsen (opgaven, uitwerkingen en correctiemodellen inclusief normering), werkstukken en fotoen videomateriaal van niet te archiveren werkstukken van kandidaten.
7. De kandidaten beheren zelf ontwerpen en niet te archiveren werkstukken.

REKENTOETS
Artikel 23
Naast het afleggen van de schoolexamens zoals dat is vastgelegd in dit programma van toetsing en
afsluiting krijgen alle kandidaten in het eindexamenjaar de gelegenheid om de rekentoets af te leggen.
De afname volgt op een nog nader te bepalen datum.
Het uiteindelijke resultaat van de rekentoets mag geen 3 of lager zijn (zie artikel 46).

VI.

SLOTBEPALING

artikel 24
In alle gevallen waarin dit programma van toetsing en afsluiting niet voorziet beslist de voorzitter van
de examencommissie (rector/directeur).
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Bijlage
Profielwerkstuk
Planning voor schooljaar 2021 - 2022
Bij het maken van een profielwerkstuk doorloopt de leerling drie fasen:
1. De oriëntatie- en keuzefase (ongeveer 12 uur);
- De leerling voltooit de stappen 1 en 2 uit het profielwerkstukboekje van EPN.
- Deze fase vindt plaats tot en met de maand september van het eindexamenjaar.
2. De onderzoeksfase: informatie verwerven, waaronder het uitvoeren van natuurwetenschappelijke
proeven, en verwerken (ongeveer 36 uur);
- De leerling voltooit de stappen 3 en 4 uit het profielwerkstukboekje van EPN.
- Deze fase vindt plaats tijdens de maanden oktober, november en december van het
eindexamenjaar.
3. De afsluitfase: voorbereiding en uitvoering van de presentatie / de schrijffase of ontwerpfase
(ongeveer 32 uur);
- De leerling voltooit de stappen 5 en 6 uit het profielwerkstukboekje van EPN.
- Deze fase vindt plaats tijdens de maanden januari en februari van het eindexamenjaar.
- Het profielwerkstuk dient uiterlijk 9 maart 2021 voor 12.00 uur te zijn ingeleverd.
4. De presentieavonden zijn in 24 februari 2022 voor de M-profielen en de N-profielen.
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