
Programma van Toetsing en Afsluiting -  MAVO 
Vak: Nederlands 
 

Cohort 2019 

Examenjaar 2020 

 
Domeinen: Alleen de verplichte onderdelen voor het schoolexamen worden getoetst.  

 NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
 NE/K/2 Basisvaardigheden 
 NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands 
 NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid 
 NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid 
 NE/K/8 Fictie 
 NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
 NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie 
 NE/V/3 Vaardigheden in samenhang 

 
Methode: Talent Max 
Uitgever: Malmberg 
 

 
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 -  MAVO 
Vak: Nederlands 
 

Perio
de 

Domeinen Omschrijving Examen- 
eenheid 

Toetswijz
e  

Tijdsduur Weging Herkansing 

401 Leesvaardigheid, 
Basisvaardigheden, Verwerven, 
verwerken en verstrekken van 
informatie, Oriëntatie op leren 
en werken, Leervaardigheden 
voor het vak Nederlands 

Lezen: tekstverbanden, 
signaalwoorden, tekstdoelen, 
leesmanieren, tekstopbouw, 
uitdrukkingen.  
 
Spelling: werkwoordspelling, bijvoeglijk 
naamwoord, meervouw, leestekens. 
 
Grammatica: zinsdelen benoemen 
(WG, OW, PV, LV, MV, BWB) 
 

NE/K/2 
NE/V/1 
NE/K/1 
NE/K/3 
 

Schriftelijk  
 

100 min. 10% Ja 
 

402 Schrijfvaardigheid, Schrijven op 
basis van documentatie 
 

Artikel schrijven NE/V/2  Schriftelijk  100 min. 20% Ja  

 Luistervaardigheid, 
Kijkvaardigheid, Kritisch denken, 
Analyseren, Vaardigheden in 
samenhang 

Luisteren en kijken naar 
videofragmenten en vragen 
beantwoorden  

NE/K/4 
NE/V/3 

Schriftelijk 
(Kijk – en 
luistertoet
s) 

100 min. 15% Nee 

403 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie, 
Spreekvaardigheid, 
Gespreksvaardigheid, 
Luistervaardigheid, 

Voorbereid debatteren met 
medeleerlingen 

NE/K/5  
NE/V/1 
NE/K/4 
NE/V/3 

Mondeling 15 min. 20% Ja  



Programma van Toetsing en Afsluiting -  MAVO 
Vak: Nederlands 

Vaardigheden in samenhang 

404 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie, 
Oriëntatie op leren en werken, 
Leesvaardigheid 

Samenvatting maken van een tekst NE/V/1  
NE/K/1 

Schriftelijk  50 min 15% Ja  

 Fictie, Oriëntatie op leren en 
werken 

Literatuurdossier (inleveren) NE/K/8 
NE/K/1  

Schriftelijk
, 
Praktisch 

 -  20% Nee 

Totaal         

CE 8 mei 2020 13.30 - 15.30 uur        

 


