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1. VASTSTELLING P.T.A. EN BEVOEGD GEZAG. 

Dit PTA is vastgesteld op 11 september 2017 door meneer L. Veldhuyzen,  
vestigingsdirecteur en ondertekeningbevoegde van de Stichting voor Voortgezet 
Onderwijs te Amsterdam. 

Voorzitter: Dhr. L. Veldhuyzen 
Secretaris: Mevr. E.D. Bovenkerk 

BEVOEGD GEZAG. 
De schoolexamens en centrale examens worden afgenomen onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van het MUNDUS College  
door de directeur, secretaris en de examinatoren. 

2. ALGEMENE BEPALINGEN. 
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1. Examenbesluit en overzicht verantwoordelijke personen. 

Artikel 1. Examenregeling. 

1. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt tezamen met het 
examenreglement van de ESPRIT Scholengroep de gehele examenregeling 
zoals deze voor het MUNDUS College en DENISE van toepassing is. 

          
   De indeling van het examen en de leergebieden en wettelijke eindtermen 
van het schoolexamen staan in hoofdstuk 3. De kandidaat kan op de 
website van het Mundus College of Denise het PTA online bekijken. Tevens 
kan de kandidaat in Magister digitaal de behaalde cijfers en vorderingen 
zien. 

2. De in lid 1 genoemde regelingen vloeien voort uit de “Wet op het Voortgezet 
Onderwijs” en het “Eindexamenbesluit”. 

Artikel 2. Overzicht van de verantwoordelijke personen. 

1. De uitvoering van het gehele examen berust bij de examencommissie. 
Voorzitter    - Dhr. L. Veldhuyzen 
Secretaris    - Mevr. E.D. Bovenkerk 
  

Artikel 3. Benadeling schoolexamen en bezwaar. 

Indien een leerling zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen 
benadeeld voelt, hiervan uitgezonderd de beroepsregeling 
inzake onregelmatigheden, kan de leerling een schriftelijke klacht  
met redenen omkleed, ondertekend, binnen drie dagen indienen bij de 
secretaris van de examencommissie.  
De directeur neemt, nadat alle partijen gehoord zijn, in deze een beslissing 
die een ieder op school bindt. 
De secretaris deelt deze beslissing schriftelijk en met redenen omkleed aan 
de kandidaat mede binnen een redelijke termijn, zo mogelijk binnen drie 
werkdagen. 
In onvoorziene gevallen geldt de beslissing van de directeur. 

Artikel 4. Beroep. 

De leerling kan, binnen drie dagen nadat een beslissing schriftelijk aan de 
leerling bekend is gemaakt, tegen een beslissing van de directeur in beroep 
gaan bij de door het bevoegd gezag van de school ingestelde commissie van 
beroep. 
Zie hiervoor artikel 18 lid 3 en 4 van het examenreglement van de 
ESPRIT Scholengroep. 
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2.2 Inrichting van de schoolexamens en centrale examens. 

Artikel 5. Aanvang en einde schoolexamens. 

1. Het schoolexamen vangt aan op het moment dat de leerlingen hun eerste 
presentaties, opdrachten of kennistoetsen afleggen, die meetellen voor het 
schoolexamen. 

2. Voor TL geldt dat het schoolexamen van leerjaar 3 en 4 in één schooljaar 
wordt afgerond. 

3. Voor kandidaten die dit jaar deelnemen aan het centraal examen TL eindigt 
het schoolexamen op 26 april 2018 

Artikel 6. Coaching gesprekken en vorderingenoverzicht. 

De coach voert minimaal drie keer per schooljaar coaching gesprekken met 
jou en je ouders, of wettelijk vertegenwoordiger, waarbij de beoordelingen 
van je vaardigheden en kennis besproken worden. 
Je ontvangt een beoordelingslijst waar de cijfers en beoordelingen van alle 
vakken op vermeld staan. De beoordelingslijst dient door jou en een ouder 
of wettelijk vertegenwoordiger ondertekend te worden. De beoordelingslijst 
mag je meenemen en wij bewaren een kopie. 

  
In het vierde leerjaar zijn de gesprekken als volgt gepland:  

1. Het eerste gesprek vindt plaats op 22 november 2017. 
2 Het tweede gesprek vindt plaats op 31 januari 2018. 
3. Het derde gesprek vindt plaats op 21 maart 2018. 

Artikel 7. Uitgestelde toetsen of opdrachten. 

1. Als een leerling ziek is op de dag van een bepaalde verplichte presentatie, 
opdracht of kennistoets van het schoolexamen, kan de kandidaat in 
aanmerking komen voor uitstel.  
De ouders of de wettelijk vertegenwoordiger van de kandidaat stellen de 
mentor tijdig op de hoogte; als regel ’s morgens voor 8.30 uur. Dit gebeurt 
telefonisch en wordt daarna, binnen drie dagen, schriftelijk bevestigd onder 
opgave van redenen. 

2. In geval van dringende redenen, anders dan ziekte van de kandidaat, 
kan uitstel verleend worden. Hiervoor moet ten minste drie dagen voor de 
betreffende verplichte presentatie, opdracht of kennistoets een schriftelijk 
verzoek bij de mentor zijn ingediend. Hierbij wordt de reden van uitstel 
vermeld. 

3. Indien een kandidaat zonder geldige reden afwezig is bij een verplichte 
presentatie, opdracht of kennistoets van het schoolexamen is artikel 8, lid 8 
van het examenreglement van de ESPRIT Scholengroep van toepassing. 
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Artikel 8. Schriftelijke en digitale examens. 
  
1. De examens in de theoretische leerweg worden schriftelijk afgenomen op door 

de overheid vastgestelde dagen en tijden. 
2. De examens van de rekentoets worden digitaal, met behulp van een computer 

en beeldscherm, afgenomen. De directeur kan na toestemming van de 
inspectie besluiten dat, indien de afnamecondities van een digitaal examen 
een adequate beoordeling onmogelijk maken, het werk wordt beschouwd als 
niet gemaakt en niet wordt beoordeeld. Bijvoorbeeld in het geval van 
stroomstoring tijdens een examen. Alle kandidaten die aan dit examen hebben 
deelgenomen hebben dan het recht het examen opnieuw te maken. Er wordt 
dan wel een andere variant van het examen gebruikt. 

Artikel 9. Tijdstippen en perioden van de schoolexamens en centrale examens.  
1. Het eerste gedeelte van het schoolexamen in het vierde leerjaar SE1 

wordt afgenomen in de periode van 1 september 2017 t/m 19 oktober 
2017.  

2. Het tweede gedeelte van het schoolexamen in het vierde leerjaar SE2 wordt 
afgenomen in de periode van 30 oktober 2017 t/m 15 december 2017. 

3. Het derde gedeelte van het schoolexamen in het vierde leerjaar SE3 wordt 
afgenomen in de periode van 9 januari 2018 t/m 22 februari 2018. 

4. Het vierde gedeelte van het schoolexamen in het vierde leerjaar SE4 wordt 
afgenomen in de periode van 5 maart 2018 t/m 12 april 2018. 

5. Er zijn 3 centrale afnamemomenten van de verplichte rekentoets. Deze De 
verplichte rekentoetsen vinden plaats vanaf januari 2018. Bij een voldoende 
cijfer (>6) in de 1e ronde hoeft de leerling niet nogmaals als de toets in de 2e 
ronde af te nemen (maar mag wel om het cijfer op te hogen).  

6. Voor theoretische leerweg worden de CENTRAAL SCHRIFTELIJKE               
EXAMENS 1e tijdvak afgenomen van 14 t/m 23 mei 2018. 

7. De uitslag van het examen wordt op 13 juni 2018 bekend gemaakt. 
8. Voor de theoretische leerweg worden de CENTRAAL SCHRIFTELIJKE 

EXAMENS 2e tijdvak afgenomen vanaf 18 t/m 20 juni 2018 
9. De uitslag van het 2e tijdvak is op 29 juni 2018 
10. De uitreiking van de diploma’s vindt plaats op 4 juli 2018.  
2.3 Herkansing en herexamen. 

Artikel 10. Herkansing schoolexamen. 

1. De vakken lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1 en het onderdeel 
handelingsopdrachten kennen een herkansingsregeling, omdat deze naar 
behoren moeten worden afgesloten met “voldoende” of “goed”. 

2. Na afloop van de volgende delen van het schoolexamen SE1 t/m SE4 mag 
de kandidaat voor één AVO-vak één (periode)toets herkansen. Indien de 
kandidaat hier gebruik van wil maken dient de kandidaat  een 
herkansingsformulier in te vullen. De herkansing vindt plaats in de eerste 
of tweede week van de volgende periode. 

Artikel 11. Herexamen schoolexamen. 
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1. Voor het vak maatschappijleer 1 is een herexamen van toepassing  
indien het eindcijfer van het schoolexamen 5 of lager is. 
De kandidaat heeft dan de mogelijkheid om die delen van het 
schoolexamen waarvan het cijfer 5 of lager is opnieuw te doen. 

 Dit herexamen zal in het vierde leerjaar plaatsvinden. 

Artikel 12. Herkansing centraal schriftelijk en praktisch examen. 

1.  Naast de herkansingsregel voor de centrale examens AVO- vakken en de 
verplichte rekentoets, zie examenreglement artikel 11, geldt er ook een 
herkansingsregel voor het centraal schriftelijk examen. 
Voor wat betreft deze herkansing geldt dat de kandidaat het recht heeft op 
1 herkansing van een AVO-vak.  

2.4 Vaststelling cijfer schoolexamen, centraal examen en eindcijfer. 

Artikel 13. Vaststelling cijfer van het schoolexamen. 

1. Van iedere beoordeling, die bij het bepalen van het eindcijfer of uitslag 
meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis; als 
regel binnen één week. 

2. Bij de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 geldt dat deze naar 
behoren met “voldoende” of “goed” dienen te worden afgesloten. 
Bij de beoordeling moet worden uitgegaan van de mogelijkheden van de 
kandidaat. 
Het eindexamen van de vakken lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1 
bestaat alleen uit een schoolexamen. 

3. Voor de theoretische leerweg geldt dat de leerling een sectorwerkstuk maakt 
en dat deze naar behoren met “voldoende” of “goed” dient te worden 
afgesloten. 

4. Het eindexamen van het vak maatschappijleer bestaat alleen uit een 
schoolexamen. Het schoolexamencijfer wordt uitgedrukt in een cijfer met 
één decimaal uit een schaal van cijfers van 1,0 tot en met 10. 

5. De verplichte rekentoets kent alleen een centraal examen. Het cijfer wordt 
uitgedrukt in een cijfer met één decimaal uit een schaal van cijfers van 1,0 
tot en met 10. 

6. Voor de overige vakken bestaat het examen uit een schoolexamen en een 
centraal examen. 

5    Voor kandidaten TL die in het examenjaar zitten, het examenjaar, bestaat 
het schoolexamen uit vier delen: SE1, SE2, SE3 en SE4. 
Alle delen van het schoolexamen, SE1, SE2, SE3 en SE4 worden 
uitgedrukt in een cijfer met één decimaal uit een schaal van cijfers van 1,0 
tot en met 10.  
Het eindcijfer van het schoolexamen, in het vierde leerjaar, wordt berekend 
volgens onderstaande formule: 
Het gemiddelde van alle gewogen cijfers van SE1, SE2, SE3, SE4 is het 
SE cijfer. 

Artikel 14. Vaststelling cijfer van het centraal examen. 
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1. Het cijfer van het centraal examen wordt uitgedrukt in een cijfer met één 
decimaal uit een schaal van cijfers lopende van 1,0 tot en met 10.  
Bij de theoretische leerweg bestaat het centraal examen uit een schriftelijk 
examen. 

Artikel 15. Vaststelling eindcijfer. 

1. Het eindcijfer wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks van 1 tot en 
met 10. 

2. De directeur en de secretaris bepalen het eindcijfer op het rekenkundig 
gemiddelde van het schoolexamencijfer en het centraal examencijfer. 
Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is de gegeven 
beoordeling voor het schoolexamen tevens het eindcijfer c.q eind- 
beoordeling. 

3. Indien de uitkomst van de berekeningen niet een geheel getal is wordt dat 
getal indien het cijfer achter de komma 4 of lager is, naar beneden afgerond 
en indien dat cijfer een 5 of hoger is naar boven. 

2.5. Vaststelling uitslag, slaag/zakregeling voor het examenjaar 
2017-2018. 

Artikel 16. Uitslag. 
De kandidaat die het eindexamen van een leerweg in het vmbo heeft afgelegd, is 
geslaagd indien: 
1) Je hebt de rekentoets gemaakt. Het cijfer hiervoor telt niet mee. 
2) Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je 
centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens 
die je hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt. 
3) Lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel 
‘voldoende’ of ‘goed’ zijn. 
4) Je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald. 
5) Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: 
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- Je hebt maximaal één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er 
ten minste één 7 of hoger is, of 
- Je hebt maximaal twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan 
er ten minste één 7 of hoger is. 
- Geen eindcijfer is 3 of lager.: 
6)Je voor het sectorwerkstuk de kwalificatie «voldoende» of «goed» hebt behaald. 

Let op: om te slagen moet je dus aan alle zes de eisen voldoen. Als je aan één van 
de eisen niet voldoet, ben je gezakt. 
3.   INDELING VAN HET EXAMEN THEORETISCHE LEERWEG. 
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Voor de sector Economie  
bestaat het examen uit de volgende examenvakken: 
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V = Verplicht 

* Het vak wordt gedaan en afgerond in één schooljaar  
(een combinatie van leerjaar 3 en 4 in 1 schooljaar) 

** Rekentoets is een verplicht onderdeel van het centraal examen en 
bevat geen schoolexamen 

*** Het sectorwerkstuk vormt een verplicht onderdeel van het examen. Dit is  
een uitgebreid werkstuk over een onderwerp uit het profiel. Een leerling 
dient er minimaal 20 uur aan te werken 

Bij de samenstelling van de vakkenpakketten geldt de volgende driedeling. 
1.     Het gemeenschappelijk deel omvat de volgende verplichte vakken: 
     Nederlandse taal 

Engelse taal 
Maatschappijleer 1 
Kunstvakken 1 
Lichamelijke opvoeding 

2.     Het sector verplichte deel omvat de volgende verplichte vakken: 
Economie. 

3.  Het vrije keuzedeel omvat de volgende verplichte vakken: 
Wiskunde. 

4.      Het vrije keuzedeel omvat de volgende vakken. 

Examenvak  Leer- 
jaar 

V School 
examen

Centraal  
examen

Kunstvakken 1 3+4* V voldoende 
of goed

niet

Lichamelijke  
opvoeding

3+4* V voldoende 
of goed

niet

Maatschappijleer 1 3+4* V cijfer niet

Nederlandse taal 3+4* V cijfer cijfer

Engelse taal 3+4* V cijfer cijfer

Wiskunde 3+4* V cijfer cijfer

Economie 3+4* V cijfer cijfer

Maatschappijkunde 3+4* V cijfer cijfer

Geschiedenis 3+4* V cijfer cijfer

Biologie 3+4 V cijfer cijfer

Rekenen ** 3+4* V cijfer

Sectorwerkstuk*** 3+4* V voldoende 
of goed

niet

10



Maatschappijkunde, Geschiedenis en Biologie 
3.   INDELING VAN HET EXAMEN THEORETISCHE LEERWEG. 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         Voor de sector Zorg en Welzijn  
bestaat het examen uit de volgende examenvakken: 
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V = Verplicht 
   
* Het vak wordt gedaan en afgerond in één schooljaar  

(een combinatie van leerjaar 3 en 4 in 1 schooljaar) 
** Rekentoets is een verplicht onderdeel van het centraal examen en 

bevat geen schoolexamen 
*** Het sectorwerkstuk vormt een verplicht onderdeel van het examen. Dit 

is  een uitgebreid werkstuk over een onderwerp uit het profiel. Een 
leerling dient er minimaal 20 uur aan te werken 

Bij de samenstelling van de vakkenpakketten geldt de volgende driedeling. 
1.  Het gemeenschappelijk deel omvat de volgende verplichte vakken: 
     Nederlandse taal 

Engelse taal 
Maatschappijleer 1 
Kunstvakken 1 
Lichamelijke opvoeding 

2.    Het sector verplichte deel omvat de volgende verplichte vakken: 
Biologie  

3. Het vrije keuzedeel omvat de volgende verplichte vakken: 
Maatschappijkunde, Geschiedenis, en Wiskunde. 

Examenvak  Leer- 
jaar 

V School 
examen

Centraal  
Examen

Kunstvakken 1 3+4* V voldoende 
of goed

Niet

Lichamelijke  
opvoeding

3+4* V voldoende 
of goed

Niet

Maatschappijleer 1 3+4* V cijfer Niet

Nederlandse taal 3+4* V cijfer cijfer

Engelse taal 3+4* V cijfer cijfer

Wiskunde 3+4* V cijfer cijfer

Biologie 3+4* V cijfer cijfer

Maatschappijkunde 3+4* V cijfer cijfer

Geschiedenis 3+4* V cijfer cijfer

Economie 3+4* V cijfer cijfer

Rekenen ** 3+4* V cijfer

Sectorwerkstuk*** 3+4* V voldoende 
of goed

Niet
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4.      Het vrije keuzedeel omvat de volgende vakken. 
         Economie. 
PTA’S PER VAK 
Hierna volgen de onderdelen van het schoolexamen per vak. Hierop staat 
voor elke opdracht of toets een omschrijving van de leerstof, hoe vaak een 
opdracht of toets meetelt en of hij herkanst mag worden.  

PROGRAMMA VAN TOETSTING EN AFSLUITING 
Mundus-DENISE MAVO Diploma Programma 

Vak Nederlands

COHORT 2017

EXAMENJAAR: 2018

Period
e

Leerdoe
l

Leerinhoud leerstof Examen- 
eenheid

Toets 
wijze 
en duur

Wegin
g

1 schrijven 

basis 

lezen 

fictie

Zakelijke brief, formuleren, 
verwijswoorden 

Grammatica, zinsdelen, 
spelling, hoofdletters, 
leestekens, 
werkwoorden  

Onderwerp, leesstrategieën, 
Tekstopbouw, tekstdoel  

Boek 1 +verslag (leesdossier)

H1(3,4) 

H1,6(3) 
H1,2(3,4
) 

H1(3,4) 

NE/K/5 

NE/K/2 

NE/K/3  
NE/K/4 

NE/K/8

75 min 

50 min 

100 min

5% 

5% 

5% 

HO

2 schrijven 

basis 

lezen 

basis 

fictie

Artikel; formuleren, 
congruentie  

Woordenschat, synoniemen, 
Antoniemen, homoniemen  

Functie inleiding en slot, 
tekstverbanden, 
signaalwoorden, hoofdgedachte  

Informatie verwerven, 
verwerken, verstrekken  

Boek 2+ presentatie 
(leesdossier)  

H2,4(3) 
H2(4) 

H5(3) 

H3(3) 
H1(4) 
H1(3,4) 

H1(4) 

H4,5,6 
(4)

NE/K/7 
NE/V/2 
NE/V/3 

NE/K/2 

NE/K/3 
NE/K/4 

NE/V1 

NE/K/8

100 min 

50 min 

100 min 

10 min 

10% 

5% 

5% 

HO 

10%
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PROGRAMMA VAN TOETSTING EN AFSLUITING 
Mundus-DENISE MAVO Diploma Programma 

3 Kijken en 
luisteren 

lezen 

schrijven 

fictie 

spreken

Kijk- en luistertoets  

Beeld en opmaak, 
samenvatting  

Verslag/recensie 

Boek 3+opdracht leesdossier 

debat 

H4(3)H2(
4) 

H2(4) 
H5(3) 

H5(3)H2(
4) 

H2(3)H1(
4)

NE/K/3/K/
4 

NE/K/4 

NE/K/7 

NE/K/8 

NE/K/5 
NE/V/3

100 min 

100 min 

75 min 

30 min

10% 

10% 

5% 

HO 

5%

4 schrijven 

lezen 

fictie

betoog  

v 

informatieve teksten, 
herhaling, examenteksten  

Boek 4/5 Mondeling examen 

H4(3) 

H1,2,3,4
,5(3)H1,
2(4) 

H1(4)

NE/V/2 
NE/V/3 
NE/V/1 
NE/K/7 

NE/K/3 
NE/V/3 

NE/V/3 
NE/K/5

75 min 

100 min 

20 min

5% 

HO 

10% 

10% 

Vak Engels

!  13



* Exameneenheden: 
http://handreikingschoolexamen.slo.nl/engels-vmbo/toetsen-in-het-schoolexamen  
 
* Toets- wijze en duur  
SE = schriftelijk examen  
ME = mondeling examen 

PROGRAMMA VAN TOETSTING EN AFSLUITING 
Mundus-DENISE MAVO Diploma Programma 

COHORT 2017

EXAMENJAAR
:

2018

Period
e

Leerdoel Leerinhoud Examen 
eenheden*

Toets- 
wijze en 
duur*

Wegin
g

1 Luister- en 
kijkvaardigheid

Kijk- en luistertoets 
CITO gt (2017)

MVT/K/5  
Luister- en 
kijkvaardigheid

SE  
100 min

2/3

voorbereiding op CE Examenidioom 
deel 1 

n.v.t SE 
50 min

1/3

2 Gespreksvaardighei
d

In tweetal gesprek 
met docent: 
• Describe an 

image 
• What moves you? 
• Give opinion 

about current 
topic

MVT/K/6 
Gespreksvaardigheid

MO 
20 min  
(per 2tal)

2/3

voorbereiding op CE Examenidioom 
deel 2 

n.v.t SE 
50 min

1/3

3 Leesvaardigheid Selectie 
examenteksten 
voorgaande jaren.

MVT/K/4 
Leesvaardigheid  
MVT/V/1 
Leesvaardigheid

SE  
100 min

2/3

voorbereiding op CE Examenidioom 
deel 3

n.v.t SE 
50 min

1/3

4 Schrijfvaardigheid Creatieve opdracht 
“The Outsiders”.

MVT/K/7 
Schrijfvaardigheid

SE  
100 min

2/3

voorbereiding op CE Examen vocabulaire 
deel 4

n.v.t SE 
50 min

1/3

CE woensdag 16 mei 2018 13:30-15:30 

Vak wiskunde

COHORT 2017
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EXAMENJAA
R:

2018

Periode Leerdoel Leerinhoud Cod
e

Toets 
wijze 
en 
duur

Wegin
g

4.1 Procenten Breuken en procenten, percentage 
gegeven, procenten gevraagd, procenten 
en grote getallen, promille, exponentiële 
formule.

WI/
K/1 
WI/
K/2 
WI/
K/3 
WI/
K/5 
WI/
V/2 
WI/
V/3 

S 
90 
min. 

1

Getallen Grote getallen, wetenschappelijke 
notatie, kleine getallen, eenheden van 
tijd, eenheden van snelheid, 
verhoudingen.

Rekenen Vuistregels, eenheden omrekenen, 
eenheden van tijd, gewicht en snelheid, 
afronden, grote getallen, 
wetenschappelijke notatie, machten, 
wortels, volgorde van bewerkingen, 
procenten, verhoudingen, exponentiële 
toe- en afname. 

Statistiek Informatie, gemiddelde, modus en 
mediaan, diagrammen lezen, 
samengestelde diagrammen. 
Centrummaten, steelbladdiagram en 
boxplot, diagrammen tekenen. 

4.2 Verschillend
e verbanden 
Verbanden 1 

Periodieke verbanden, kwadratische 
verbanden, de top van een parabool, 
wortelverbanden, machtsverbanden, 
exponentiële verbanden, exponentiële 
groei en procenten.

WI/
K/1 
WI/
K/2 
WI/
K/3 
WI/
K/6 
WI/
V/2 
WI/
V/3 

S 
90 
min. 

1

Grafieken en 
vergelijkinge
n 

Assenstelsels en grafieken, bijzondere 
grafieken, som- en verschilgrafiek, 
vergelijkingen oplossen met de 
balansmethode, oplossen met inklemmen. 

WI/
K/1 
WI/
K/2 
WI/
K/3 
WI/
K/4 
WI/
V/2 
WI/
V/3 
 

Verbanden 2 Evenredig en omgekeerd evenredig, 
gelijkwaardige formules, vergelijkingen 
oplossen. 
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PROGRAMMA VAN TOETSTING EN AFSLUITING 
Mundus-DENISE MAVO Diploma Programma 

4.3 Goniometrie Hellingspercentage, sinus, cosinus en 
tangens, hoeken berekenen met sinus, 
cosinus en tangens, zijden berekenen met 
goniometrie, tangens in de ruimte. 
 

WI/
K/1 
WI/
K/2 
WI/
K/3 
WI/
K/5 
WI/
K/6 
WI/
V/2 
WI/
V/3 
 
 

S 
90 
min. 

1

Kaart en 
doorsnede 

Koers en kaart, hoogtelijnen op een kaart, 
doorsneden en lichaamsdiagonaal, 
aanzichten, ruimtefiguren.

Oppervlakte 
en inhoud 

Metriek stelsel, oppervlakte en omtrek, 
oppervlakte van ruimtefiguren, inhoud, 
oppervlakte en vergroten, inhoud en 
vergroten, gewicht.

4.4 Meetkunde 1 
Meetkunde 2 

Lijnen, hoeken, hoeken meten, hoeken 
tekenen, kijkhoek, driehoeken tekenen, 
koers, kaart en schaal, namen en 
eigenschappen van vlakke figuren, hoeken 
berekenen in een driehoek, symmetrie, 
goniometrie, gelijkvormigheid, omtrek en 
oppervlakte, vergrotingsfactor en 
oppervlakte, namen en eigenschappen 
ruimtefiguren, aanzichten, uitslag, 
oppervlakte ruimtefiguur, doorsneden, 
goniometrie in ruimtefiguren, 
lichaamsdiagonaal berekenen, 
hoogtelijnen, coördinaten in de ruimte, 
inhoud, vergrotingsfactor en inhoud.

WI/
K/1 
WI/
K/2 
WI/
K/3 
WI/
K/6 
WI/
V/2 
WI/
V/3 

S 
90 
min.  

1

Vak Biologie
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Gebruikte methode: Stercollectie Biologie, Samengevat Biologie 

COHORT 2017

EXAMENJAAR
:

2018

Period
e

Leerdoel Leerinhoud Examen 
eenheden

Toets- 
wijze 
en duur

Wegin
g

1 Oriëntatie op leren en werken 
Leervaardigheden in het vak 
biologie  
Cellen staan aan de basis  
Het lichaam in stand houden: 
voeding en genotmiddelen, 
energie, transport en 
uitscheiding 
Reageren op prikkels 
Van generatie op generatie  
Bescherming en antistoffen  
Vaardigheden in samenhang

1. Cellen en 
celstructuur 
5. Houding, 
beweging en 
conditie 
6. Het lichaam in 
stand houden 

PO 1 Houding, 
beweging en 
conditie

K1, K2, K3, K4, 
K8, K9, K11, 
K12, V2, V3

SE  
100 min 
 
 
 
 

PO  
300 min

15%  
 
 
 
 
 

20% 

2 Oriëntatie op leren en werken 
Cellen staan aan de basis  
Het lichaam in stand houden: 
voeding en genotmiddelen, 
energie, transport en 
uitscheiding 
Reageren op prikkels 
Van generatie op generatie  
Bescherming en antistoffen  
Vaardigheden in samenhang

2. Schimmels en 
bacteriën 
7. Bescherming 
en huid 
11. Bescherming 
en antistoffen 

PO 2 Schimmels, 
bacteriën en 
bescherming

K1, K2, K3, K5, 
K10, V1, V3, V4

SE  
100 min 
 
 
 

PO  
100 min

15% 
 
 
 
 

15%

3 Oriëntatie op leren en werken 
Leervaardigheden in het vak 
biologie  
Cellen staan aan de basis  
Planten en dieren en hun 
samenhang: de eigen omgeving 
verkend 
Vaardigheden in samenhang

3. Planten en dieren  
4. Mens en milieu 
9. Voortplanting

K1, K2, K3, K4, 
K6, K7, V3, V4

SE  
100 
min 
 
 
 

15
%
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PO1: Practicum Houding, beweging en conditie  
K1, K2, K3, K8, V3 
Inhoud: Verslag van (veelvoorkomende) blessure.  
- Literatuuronderzoek over blessure  
- Interview met een Fysiotherapeut/arts  
- Onderzoeksverslag met inleiding, methode, resultaten, conclusie en evaluatie 

PO2: Practicum schimmels, bacteriën en bescherming 
K1, K2, K3, K5, K10, V3 
Inhoud: Video-verslag van hygiëne  
- Microscopische tekening van bacterie en schimmel 
- Rondleiding door ziekenhuis/medische instelling (met nadruk op hygiëne) 
- Verslaglegging van betreffende activiteiten d.m.v. een video-verslag met voice-over van lln. 

PROGRAMMA VAN TOETSTING EN AFSLUITING 
Mundus-DENISE MAVO Diploma Programma 

Gebruikte methode: Praktische economie  Tekstboek 3 / 4  KGT-editie en 
Werkboek modules 1 t.m. 5 KGT-editie 

4 Oriëntatie op leren en werken 
Leervaardigheden in het vak 
biologie  
Planten en dieren en hun 
samenhang: de eigen omgeving 
verkend 
Van generatie op generatie  
Erfelijkheid en evolutie 
Vaardigheden in samenhang 
Gedrag bij mens en dier

8. Reageren op prikkels 

10. Erfelijkheid en 
evolutie 

12. Gedrag 

K1, K2, K3, K4, 
K11, K12, V2, 
V3, V4

SE  
100 
min

20
%

CE ma 17 mei 2018, 13.30 - 15.30 uur CE

Vak Economie

 COHORT 2017

EXAMENJAAR
:

2018

Period
e

Leerdoel Leerinhoud Toets wijze en 
duur

Wegin
g
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4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumptie 

Exameneenheid: 
K1,2,3,4. 

 
 

Thema’s : 
H  1   Behoeften en uitgaven 
H  2   Inkomen en koopkracht 
H  3   Reclame en Marketing   
H  4   De kritische consument 
H  5   Consumptie en milieu 
H  6   Inflatie en 
inkomensverschillen      
         en indexcijfers 
H  8   Geld en functies 
H  9   Sparen en lenen 

Praktische opdracht 

S 
100 

Minuten 
 
 
 
 
 

P

 
 

20% 
 
 
 
 
 
 

5%

4.2. 
 
 
 
 
 
 
 

Productie 

Exameneenheid: 
K1,2,3,4, 

5a,5b

Thema’s: 
H 15 Productiefactoren,   
   Verkoopprijs, Kostprijs en     
winstopslag 
H 16   Bedrijfskolom, Handel en  
          Arbeidsproductiviteit 
H 17   Arbeid en arbeidsverdeling 
          
H 18   Productie en milieu 
H 19   productie en milieu 
H 20   koopkracht en 
prijscompensatie 
 
Praktische opdracht

 
 
 
 
 

       S  
 

100 minuten 

P

 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
5%

4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederland en het 
buitenland 

Exameneenheid: 
K6

H 22   Internationale Handel,   BBP 
          Europese Unie en 
wisselkoersen 
H 23   Vrijhandel en Euro 
H 24   WTO en arbeidsverdeling 
          Ontwikkelingslanden en  
          Oorzaken 
onderontwikkeling 
H 25   Ontwikkelingshulp 
H 26   Buitenland en milieu 
H 27   Inkomen en welvaart 
 
Praktische  Opdracht

 
        S 
 

100 minuten 

 
 
 
 

P

 
 

20%  
 
 
 
 

5%

4.4. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De Overheid 

Exameneenheid: 
K6

H 29   De Overheid en haar 
activiteiten 
H 30   Collectieve sector en 
sociale  
          Zekerheid 
H 31   De inkomsten en uitgaven 
van 
          de overheid 
H 32   Gemeentebelastingen, 
kosten 
          autobezit en gebruik 
          Van bruto naar netto 
H 33   Overheid en milieu 
H 34   Belastingheffingen 
 
Praktische opdracht 

 
 
 
S 

100 minuten 
 
 
 
 
 
 
 
P

 
 
 
 

20% 

 
 
 

 
5%
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ROGRAMMA VAN TOETSTING EN AFSLUITING 
Mundus-DENISE MAVO Diploma Programma      

Gebruikte methode: Geschiedenis Werkplaats   examenboek 4 VMBO-KGT (Noordhoff 
uitgevers) 

Vak: Geschiedenis 

Cohort 2017

Examenja
ar

2018

Period
e

Leerdoel Leerinhoud Examen 
eenheid 

Toets 
wijze  
en duur

wegin
g
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4.1 Leervaardigheden in het vak 
geschiedenis en staatsinrichting 

Hoofdstuk 1: (grote toets) 

Nederland van 1848 tot 1914  1.1 t/
m 1.4 

De Nederlandse Staatsinrichting nu 
 1.1 en 1.2 (kleine toets)

 
 
 

Blz. 9  t/m 
31 

Blz. 9 t/m 
19

GS/V/3  
 
 

GS/K/6 

GS/K/5

 
 
 

SE 100 
min 

SE 50 
min

 
 
 

20% 

5%

4.2 Vaardigheden in samenhang 

Hoofdstuk 2 en 3: (grote toets) 

Europa in de jaren 1918-1939 
Interbellum 
2.3  t/m 2.4  
Nederland  1914 – 1939   
3.1 + 3.2 

De Eerste Wereldoorlog  
1914 – 1918 ( kleine toets) 
2.1 en 2.2

 
 

Blz. 52 t/m 
61 

Blz. 69 t/m 
79 

Blz. 39 t/m 
49

GS/V/8 
 

GS/K/10 
 
 
 

GS/K/10

 
 

SE 100 
min 
 
 
 
SE 50 
min 

 
 

20% 
 
 
 

5%

4.3 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

Hoofdstuk 4 en 5: (grote toets) 

De Tweede Wereldoorlog 39-45 
4.3 en  4.4 
Europa en de wereld 1945 -1990 
De Koude Oorlog 
5.1 en 5.2 

De nazi’s aan de macht na 1933 
Op weg naar de Tweede 
Wereldoorlog (kleine toets) 
4.1 en 4.2

 
 
 

Blz. 100 t/m 
109 

Blz. 117 t/m 
127 
 

Blz. 87 t/m 
97

GS/V/7 
 
 

GS/K/10 
 
 
 

GS/K10

 
 
 

SE 100 
min 
 
 
 

SE 50 
min

 
 
 

20% 
 
 
 

5%

4.4 Basisvaardigheden en Oriëntatie op 
leren en werken 
 
Hoofdstuk 5 en 6: (grote toets) 

De wereld na 1990   5.3 Nederland 
vanaf 1945  6.1 t/m 6.4   

Herhalingstoets (kleine toets) 

Hoofdrolspelers en Begrippen

 
 
 
Blz. 130 t/m 
133  

Blz. 141 t/m 
163 
 
 
Blz. 172 t/m 
187  
 

GS/V/2 
GS/V/1 
 
 

GS/K/4 
GS/K/8 
 
 
GS/K/10

 
 
 
 

SE  100 
min 
 
 
SE 50 
min

 
 
 
 

20% 
 
 
 
5 %

!  21



PROGRAMMA VAN TOETSTING EN AFSLUITING 
Mundus-DENISE MAVO Diploma Programma 

Het schoolexamen heeft betrekking op de schoolexameneenheden: Multiculturele samenleving en Massamedia 
Politiek en Rechtsstaat en en  Analyse Maatschappelijk Vraagstuk. Het eindexamen heeft alleen betrekking op 
Politiek, Rechtsstaat en Analyse Maatschappelijk Vraagstuk.  

Vak Maatschappijkunde

 COHORT 2017

EXAMENJAAR
:

2018

period
e

inhoud / 
 stofomschrijving 

exameneenheid Toets en 
gewicht

Datu
m

Toets 
duur

1  Multiculturele 
samenleving (SE)

MK/K/3: Leervaardigheden in 
het vak maatschappijkunde 

MK/K/6: De multiculturele 
samenleving 

MK/V/3: Vaardigheden in 
samenhang

 

SE (25%)

 

19-10 

 

100m
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TOELICHTING OP DE RUBRIEKEN 

exameneenheid 
De exameneenheid verwijst naar de onderdelen van het examenprogramma maatschappijleer  zoal is 
vastgesteld door het SLO. Zie:  

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2017-maatschappijleer-ii/2017 

toets vorm 
Ieder SE wordt afgesloten met een schriftelijke toets. In periode 2, 3 en 4 wordt het hoofdonderwerp 
aangevuld met het 3e examenonderdeel; Analyse Maatschappelijk Vraagstuk (AMV). 

Herkansing / Inhalen 
Het is mogelijk om één SE te herkansen in de week na de toets, dit mag ook Maatschappijleer zijn. Inhalen kan 
alleen bij gegronde redenen, zie hiervoor de examenvoorschriften 

2 
 

Massamedia (SE) MK/K/3: Leervaardigheden in 
het vak maatschappijkunde  

MK/K/7: Massamedia 

MK/V/2: Zelfstandig uitvoeren 
onderzoek  

MK/V/2: Zelfstandig uitvoeren 
onderzoek 
MK/V/3: Vaardigheden in 
samenhang

 

SE (25%)

 

15-12

 

100m

3 
 

Criminaliteit (SE) MK/K/3: Leervaardigheden in 
het vak maatschappijkunde 

MK/K/8: Criminaliteit en 
rechtsstaat 

MK/V/1: Analyse 
maatschappelijk vraagstuk 

MK/V/3: Vaardigheden in 
samenhang

SE (25%) 22-02
 

100m

4 Politiek        (SE) MK/K/3: Leervaardigheden in 
het vak maatschappijkunde 

MK/K/4: Politiek en beleid 

MK/V/1: Analyse 
maatschappelijk vraagstuk 
MK/V/3: Vaardigheden in 
samenhang 

SE (25%) 12-04 100m

5 CE: -Criminaliteit en 
rechtsstaat 

- Politiek  

-AMV

MK/K/4: Politiek en beleid 

MK/K/8: Criminaliteit en 
rechtsstaat 

MK/V/1: Analyse 
maatschappelijk vraagstuk 

MK/V/3: Vaardigheden in 
samenhang

 

CE

 

22-05 

 
 

100m
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   PROGRAMMA VAN TOETSTING EN AFSLUITING 
   Mundus-DENISE MAVO Diploma Programma 

                De onderdelen één tot en met vier worden in het derde leerjaar verwerkt en moeten worden 
voldaan.  
                   Onderdeel vijf en zes wordt gevolgd in periode één van het examenjaar en bepalen het 
eindexamencijfer.  

Vak Maatschappijleer 1 

 COHORT 2017

EXAMENJAAR
:

2018

Onder
-deel

Stofomschijving exameneenheid Toets-
vorm

Inhoud gewic
ht

1 Wat is 
maatschappijlee
r

ML1/K/1: Oriëntatie op leren en 
werken 

ML1/K/2: Basisvaardigheden 
ML1/K/3: Leervaardigheden 

maatschappijleer

HO / PO 
/

praktische 
opdrachten 
en online 
lesmateriaal
. 

ovg
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TOELICHTING OP DE RUBRIEKEN 

Exameneenheid: 
De exameneenheid verwijst naar de onderdelen van het examenprogramma maatschappijleer  voor het VMBO, 
dat is vastgesteld door het SLO. 

https://www.examenblad.nl/examenstof/maatschappijleer-gemeenschappelijk/2017 

Afronding 
De praktische opdrachten van jaar drie (OVG) bestaan uit een  keuzeopdracht die alleen of in tweetal gedaan 
mag worden. Het online leer- en werkboek moet voor 80% voldoende zijn gemaakt om het onderdeel te kunnen 
afronden. 

Legenda: 
HO:     huiswerkopdracht 
PO:     praktische opdracht 
ICT:    Internet opdrachten 
ST:      schriftelijke toets 

2 Cultuur en 
Socialisatie  

ML1/K/1: Oriëntatie op leren en 
werken 

ML1/K/2: Basisvaardigheden 
ML1/K/3: Leervaardigheden 

maatschappijleer 
ML1/K/4: Cultuur en socialisatie 
ML1/K/5: Sociale verschillen

HO / PO 
/ praktische 

opdrachten 
en online 
lesmateriaal
. 

ovg 

3 Macht en 
zeggenschap 

ML1/K/1: Oriëntatie op leren en 
werken 

ML1/K/2: Basisvaardigheden 
ML1/K/3: Leervaardigheden 

maatschappijleer 
ML1/K/6:   Macht en zeggenschap

 HO / 
PO /  

. 
praktische 
opdrachten 
en online 
lesmateriaal
. 

ovg 

4 Media 

Arbeid Arbeid 

ML1/K/1: Oriëntatie op leren en 
werken 

ML1/K/2: Basisvaardigheden 
ML1/K/3: Leervaardigheden 

maatschappijleer 
ML1/K/7: Beeldvorming en 

stereotypering

HO / PO 
/ praktische 

opdrachten 
en online 
lesmateriaal
. 

ovg 

5 Arbeid ML2/K/1 Oriëntatie op leren en 
werken  
ML2/K/5 Mens en werk ST

kennistoets
50%

6 Praktische 
opdracht

ML2/V/2 Verwerven, verwerken 

en verstrekken van informatie  
ML1/K/7 Beeldvorming en 

stereotypering 

PO Projectopdra
cht 
Arbeid

50%

!  25

https://www.examenblad.nl/examenstof/maatschappijleer-gemeenschappelijk/2017


PROGRAMMA VAN TOETSTING EN AFSLUITING 
Mundus-DENISE MAVO Diploma Programma 

Alle onderdelen worden beoordeeld met Beginning, Developing of Mastering.  
Een onderdeel is naar behoren als het minimaal Developing is. 

Vak Kunstvakken 1 (CKV)

COHORT 2017

EXAMENJAAR: 2018

Period
e

Leerdoel Leerinhoud Exame
n 
eenhei
d

Toets 
wijze 
en 
duur

Weging

1 De kandidaat kan zich 
oriënteren op de eigen 
loopbaan en het belang 
van kunst en cultuur in de 
maatschappij .

Oriëntatie op beroepen in 
de cultuursector. De 
kandidaat diept een 
beroep naar keuze uit en 
maakt daarbij de 
relevantie van het beroep 
zichtbaar.

Vrij 10%

De kandidaat kan 
basisvaardigheden 
toepassen die betrekking 
hebben op 
communiceren, 
samenwerken en 
informatie verwerven en 
verwerken.

De kandidaat maakt samen 
met tenminste een 
medekandidaat een 
gedocumenteerde recensie 
van een cultuuruiting. 

Vrij 10%

De kandidaat kan een 
eigen keuze maken uit 
het culturele aanbod 
gespreid over 
verschillende 
kunstdisciplines. 

De kandidaat neemt deel 
aan ten minste vier 
culturele activiteiten uit 
verschillende disciplines.

Praktisc
h

40%
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Lichamelijk opvoeding 2017 -2018 

De kandidaat kan een 
persoonlijk kunstdossier 
samenstellen.

De kandidaat stelt een 
kunstdossier op waarin hij 
verslag doet van de 
voorbereiding en het 
ondernemen van de 
culturele activiteiten

Vrij 20%

De kandidaat kan 
reflecteren op zijn 
ervaringen, interpretaties 
en waarderingen.

De kandidaat laat in het 
kunstdossier zien dat hij 
kan reflecteren op zijn 
ervaringen, interpretaties 
en waarderingen.

Vrij 20%

Period
e

Leerdoel Leerinhoud Exame
n 
eenhei
d

Toets 
wijze 
en 
duur

Weging

Toets
-code  

Onderwer
p

Omschrijving toets examen
-
eenheid

Tijdsduu
r

Toets-
vorm 
**

We- 
ging

Her- 
Kanse
n 
ja/nee

Periode 1

T1 Sport 
oriëntatie *

Kennismaken met 
sportactiviteiten buiten de 
school zoals; muurklimmen, 
squash, golf, fitness, 
kickboksen, conditionele 
werkvormen en 
 streetdance. 
De leerlingen maken 3 
keuzes uit de 7 aangeboden 
sportactiviteiten.de 
leerlingen gaan zelfstandig 
naar de sporten toe.  

LO1/K09 4 X 
100  
MIN

P 1 Ja 

Periode 2

T1 Sport 
oriëntatie*

Kennismaken met 
sportactiviteiten buiten de 
school zoals; muurklimmen, 
squash, golf, fitness, 
kickboksen, conditionele 
werkvormen en 
 streetdance. 
De leerlingen maken 3 
keuzes uit de 7 aangeboden 
sportactiviteiten.de 
leerlingen gaan zelfstandig 
naar de sporten toe.  

LO1/KO9 4 X  
100 
MIN

P 1 Ja

Periode 3
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Namens het bevoegd gezag van DENISE, 

L. Veldhuyzen, Rector.  

T1 sport 
oriëntatie*

Kennismaken met 
sportactiviteiten buiten de 
school zoals; muurklimmen, 
squash, golf, fitness, 
kickboksen, conditionele 
werkvormen en 
 streetdance. 
De leerlingen maken 3 
keuzes uit de 7 aangeboden 
sportactiviteiten.de 
leerlingen gaan zelfstandig 
naar de sporten toe.  

LO1/K09 4 X  
100 
MIN

P 1 Ja 

* De leerlingen zijn verplicht om alle lessen bij te wonen. Mocht door ziekte  onverhoopt toch een 
les gemist worden, dan kan men deze les inhalen. Dit gaat te allen tijde in overleg met de 
coördinatoren van sport oriëntatie  
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