
Programma van Toetsing en Afsluiting -  HAVO 
Vak: Nederlands 
 

Cohort 2019 

Examenjaar 2021 

 
Domeinen: A. Leesvaardigheid  

B. Mondelinge taalvaardigheid  
C. Schrijfvaardigheid  
D. Argumentatieve vaardigheden 
E. Literatuur 
F. Oriëntatie op studie en beroep 

 
Methode: Plot26 en Examenbundel 
Uitgever: 
 

Visie op het vak:  
Lessen en opdrachten werken toe naar de schoolexamens en centraal examens: wij willen geen ‘extra’ onderdelen aanbieden die niet 
bijdragen aan de voorbereiding van een van de examens. Het vak Nederlands staat op zichzelf en is ondersteunend aan andere vakken. 
Vakoverstijging vindt voornamelijk plaats buiten de schoolexamens. We toetsen veel formatief en weinig summatief. Leerlingen kunnen eigen 
keuzes maken en zich creatief kunnen uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Leerlingen kunnen zelf grotendeels bepalen hoe zij inhoud 
geven aan de producten die zij maken. Een toets richt zich vaak op meerdere taalvaardigheden (domeinoverstijging). We gebruiken een 
methode als leidraad, naast het lesmateriaal dat door docenten van DENISE ontwikkeld is/ wordt.  
 
 

 
 
 
 



Programma van Toetsing en Afsluiting -  HAVO 
Vak: Nederlands 
 
 

Periode Domeinen Omschrijving Toetswijze  Tijdsduur Weging  Herkansing 

 
401 

schrijfvaardigheid 
C  
 

beschouwing vakoverstijgend 
(geschiedenis) 

Schriftelijk 100 min 10% nee 

 
402 

mondelinge & 
argumentatieve 
vaardigheden  

B, D  

debat (vakoverstijgend) 
 

Mondeling  20 min 15% ja 
 

403  leesvaardigheid 
A1, A2, A3, C, D 

tekst lezen en vragen beantwoorden  Schriftelijke 

 

100 min 10% ja 

 
404 

      

405 literatuur & 
schrijfvaardigheid 
E, C 

tussenbeoordeling literatuurdossier  Schriftelijk 

 

n.v.t. V/NV nee 

 
 
 
  



Programma van Toetsing en Afsluiting -  HAVO 
Vak: Nederlands 
 

Periode Domeinen Omschrijving Toetswijze  Tijdsduur Weging  Herkansing 

 

501 
schrijfvaardigheid, 
argumentatieve 
vaardigheden  
C, D, 

betoog (vakoverstijgend)  
 

Schriftelijk 

 

100 min 15%  
ja 

 
502 

literatuur & 
schrijfvaardigheid 
E, C 

literatuurdossier (inleveren) Schriftelijk n.v.t. 20% nee 

 
503 

literatuur & mondelinge 
taalvaardigheid 
E, B 

leesclub/ onderling gesprek over boek 
(audio-opname) + individuele 
verwerkingsopdracht 

Mondeling n.v.t. 15% ja 

 
504 

schrijfvaardigheid, 
oriëntatie op studie en 
beroep 
E, F 

schrijfopdracht  Schriftelijk 

 

n.v.t. 15% ja 

 
Totaal 

     
100% 

 

CE donderdag 7 mei: 13.30-16.30 

 


