
per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1

Zuid-Amerika; herhaling: Globalisering;
Systeem Aarde: hfd 1 t/m 3; kaart- en
atlasvaardigheden; door de docent verstrekt
materiaal

Grote Bosatlas 55e
editie met katern, NL
woordenboek,
rekenmachine

A1, B1, C1,
D1+2 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 HD1
Instromers in vwo-6: Arm en rijk,
Klimaatvraagstukken; verdere omschrijving
en eisen: zie SOMtoday

 B2, C2, E2 18-11-2019 0 individueel

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

TW2

Wonen in Nederland: hfd 4; Systeem Aarde:
hfd 4; herhaling: Wonen in Nederland: hfd 1
t/m 3; Systeem Aarde: hfd 1 t/m 3; kaart- en
atlasvaardigheden; door de docent verstrekt
materiaal

Grote Bosatlas 55e
editie met katern, NL
woordenboek,
rekenmachine

A1, C1, E1 13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 TW3

Globalisering; Systeem Aarde; Wonen in
Nederland; Zuid-Amerika: hfd 1 t/m 3; kaart-
en atlasvaardigheden; door de docent
verstrekt materiaal; alle CE-onderwerpen uit
de syllabus vwo aardrijkskunde 2020;
wijziging per 19 maart 2020: toets is
facultatief; toets niet gemaakt: cijfer = het
voortgangscijfer van VWO-6

Grote Bosatlas 55e
editie met katern, NL
woordenboek,
rekenmachine

A1, B1, C1,
D1, E1 4-05-2020 180 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 aardrijkskunde

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 PO1 Organiseren toernooi; verdere omschrijving
en eisen: zie SOMtoday  A, C3+4 30-09-2019 2 individueel

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

PO2 Praktijklessen periode 1: golf; verdere
omschrijving en eisen: zie SOMtoday  A, B6 28-10-2019 2 individueel praktijk nee

TW1 EHBSO: reader  D3 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 PO3 Zelf les geven op de basisschool; verdere
omschrijving en eisen: zie SOMtoday  A, C2-4 9-12-2019 2 individueel

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

PO4
Praktijklessen periode 2: trainen van fitheid;
verdere omschrijving en eisen: zie
SOMtoday

 A, D2 6-01-2020 2 individueel praktijk nee

TW2 Bewegen en samenleving: hfd 1: §2, 6 en 7;
hfd 2  C1-3, D2 13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 PO5 Groot onderzoek; verdere omschrijving en
eisen: zie SOMtoday  E1-5 3-02-2020 2 groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

HD1
Externe activiteiten: bowlen; sportwedstrijd
bezoeken; verdere omschrijving en eisen:
zie SOMtoday

 A, B6,
E2+4 10-02-2020 0 individueel

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

PO6 Groepsopdracht: praktijk; verdere
omschrijving en eisen: zie SOMtoday  A, B2 2-03-2020 2 groep mondelinge

presentatie nee

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 bewegen, sport en maatschappij

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

TW3

Bewegen en gezondheid, bewegen en
regelen, bewegen en samenleving: hfd 1 t/
m 3; wijziging per 19 maart 2020: toets
wordt vervangen door een opdracht die
thuis wordt gemaakt; vervangende opdracht
is facultatief; vervangende opdracht niet
gemaakt: cijfer = het voortgangscijfer van
VWO-6

 C1-3, D1-3,
E1-5 4-05-2020 100 3 individueel schriftelijk ja

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 bewegen, sport en maatschappij



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1

BVJ 5 VWO: thema 1: regeling; thema 2:
waarneming en gedrag, basisstof 1 en 2;
thema 3: stofwisseling in de cel; thema 5:
planten; herhaling: BVJ 6 VWO: thema 1:
vertering; thema 2: transport; thema 3:
gaswisseling en uitscheiding; thema 4:
afweer

Binas h/v 6e editie, NL
woordenboek,
rekenmachine

A5, B1-7,
C2, D1+2,
E2+3

4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 TW2

BVJ 4B VWO: thema 4: evolutie, basisstof 1
t/m 3, 6 en 7; thema 5: ecologie, basisstof 2
t/m 5; BVJ 5 VWO: thema 4: DNA;
herhaling: BVJ 4A VWO: thema 1: inleiding
in de biologie; thema 2: voortplanting,
basisstof 1 t/m 4 en 7; thema 3: genetica;
BVJ 4B VWO: thema 4: evolutie, basisstof 4
en 5; thema 5: ecologie, basisstof 1; thema
6: mens en milieu, basisstof 2 t/m 5

Binas h/v 6e editie, NL
woordenboek,
rekenmachine

A5+7+8+
11+14+16,
B1-4+7+8,
C1-3, D5,
E1-3, F1-4

13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 HD1

Vaardigheden: algemene vaardigheden;
natuurwetenschappelijke, wiskundige en
technische vaardigheden; biologisch
specifieke vaardigheden; deelname aan de
biologie olympiade (100 minuten);
instromers in vwo-6: BVJ 4A VWO: thema
2: basisstof 5 en 6; BVJ 4B VWO: thema 6:
basisstof 1; BVJ 5 VWO: thema 2; verdere
omschrijving en eisen: zie SOMtoday

Biologie olympiade:
Binas h/v 6e editie, NL
woordenboek,
rekenmachine

A1-16,
B1-5+8,
C1+3,
D1+2+5,
E3, F1+2

17-02-2020 0 individueel
en groep

schriftelijk
verslag,
praktijk,

digitale en
mondelinge
presentatie

nee

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 biologie

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

TW3

Herhaling: BVJ 4A VWO: thema 1; thema 2:
basisstof 1 t/m 4 en 7; thema 3; BVJ 4B
VWO: thema 4; thema 5; thema 6: basisstof
2 t/m 5; BVJ 5 VWO: thema 1 en 3 t/m 5;
BVJ 6 VWO: thema 1 t/m 4; alleen CE-
onderdelen, zie ook syllabus vwo biologie
2020; wijziging per 19 maart 2020: toets is
facultatief; toets niet gemaakt: cijfer = het
voortgangscijfer van VWO-6

Binas h/v 6e editie, NL
woordenboek,
rekenmachine

A1+2+5-9+
11-16,
B1-5+8,
C1+3,
D1+2+5,
E3, F1+2

4-05-2020 180 3 individueel schriftelijk ja

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 biologie



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 SO1 Examenidiioom en signaalwoorden deel 1:
blz 1 t/m 3  A 30-09-2019 30 1 individueel schriftelijk nee

TW1 Schrijfvaardigheid: opiniestuk over
aangeboden onderwerp

NL-D woordenboek, D-
NL woordenboek, tips
opiniestuk

D 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 SO2 Examenidiioom en signaalwoorden deel 2:
blz 4 t/m 6  A 25-11-2019 30 1 individueel schriftelijk nee

HD1

Leesdossier: in totaal drie boeken uit vwo-4,
vwo-5 en vwo-6 waaronder twee boeken
met verwerkingsopdrachten; kennistoetsen
over literatuur en Landeskunde; verdere
omschrijving en eisen: zie SOMtoday

 A, E 9-12-2019 0 individueel schriftelijk
verslag nee

TW2

Spreekvaardigheid ERK B2: Duits:
voorlezen artikel of gedicht; reageren op
gegeven situatie; keuzeonderdeel uit: van
woord tot verhaal, verhaal bij strip,
taboewoord, Wimmelbild beschrijven;
Nederlands: theorie over literatuur en
Landeskunde

 C, E 13-01-2020 20 2 individueel mondeling nee

KLT CITO kijk- en luistertoets  B 20-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja
3 SO Gemiddelde SO's  27-01-2020 1  _ nee

SO3 Examenidiioom en signaalwoorden deel 3:
blz 7 t/m 9  A 27-01-2020 30 1 individueel schriftelijk nee

TW3

Deel A: grammatica en examenidioom; deel
B: teksten met vragen; wijziging per 19
maart 2020: toets is facultatief; toets niet
gemaakt: cijfer = het voortgangscijfer van
VWO-6

Deel B: NL-D
woordenboek, D-NL
woordenboek, NL
woordenboek

A 4-05-2020 150 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 Duitse taal en literatuur

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1

Thema crisis, onderwerpen: conjunctuur,
begrotingsbeleid en geldbeleid; herhaling:
thema welvaart, onderwerpen: het BBP en
economische kringloop

rekenmachine E1+2, H1,
I2-4, J 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 TW2 Thema crisis; herhaling: thema welvaart rekenmachine E1+2,
H1+2, I2-4 13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 TW3

Jaarverslag DNB; herhaling: thema markt,
thema geldzaken, thema arbeid en thema
speltheorie; alle CE leerstof uit de syllabus
vwo economie 2020; wijziging per 19 maart
2020: toets is facultatief; toets niet gemaakt:
cijfer = het voortgangscijfer van VWO-6

NL woordenboek,
rekenmachine

A1-4, D1-3,
E1+2,
F1+2,
G1-5,
H1-3, I1-4

4-05-2020 30 3 individueel
wijziging per

19 maart 2020:
mondeling

ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 economie

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 SO1 Unit 6: what boundaries?: woorden en
zinnen  A 7-10-2019 25 1 individueel schriftelijk nee

TW1
Schrijfvaardigheid: essay over het boek
"brave new world" met vragen over het
boek

 NL-E woordenboek D, E 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 SO2 Unit 7: media interest: woorden en zinnen  A 18-11-2019 25 1 individueel schriftelijk nee

TW2
Spreekvaardigheid over twee gelezen
boeken naar keuze met een
gemeenschappelijk thema

 C 13-01-2020 20 2  individueel mondeling nee

KLT CITO kijk- en luistertoets  B 20-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja
3 SO Gemiddelde SO's  3-02-2020 1  _ nee

SO3 Unit 8: what the future holds: woorden en
zinnen  A 3-02-2020 25 1 individueel schriftelijk nee

TW3
Teksten met vragen; wijziging per 19 maart
2020: toets is facultatief; toets niet gemaakt:
cijfer = het voortgangscijfer van VWO-6

NL-E woordenboek, E-
NL woordenboek, NL
woordenboek

A 4-05-2020 150 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 Engelse taal en literatuur

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 SO1 Examenidioom 1 t/m 10: woorden en zinnen  A 30-09-2019 50 1 individueel schriftelijk nee

TW1

Deel A: d'accord: idioom module 1 en 2,
structuurwoorden pagina 141 en 142,
grammatica  §16 t/m 20, 21, nummer 1, 3,
8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 33, 39, 41
en 42; deel B: boektoets over een door de
docent te verstrekken Franse roman

Deel B: F-NL
woordenboek A, D, E 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 SO2 Examenidioom 11 t/m 20: woorden en
zinnen  A 25-11-2019 50 1 individueel schriftelijk nee

TW2

Spreekvaardigheid d.m.v. een powerpoint-
of prezipresentatie over een onderwerp uit
de 20e/21e eeuw gerelateerd aan Frankrijk:
hierbij maakt de leerling een handout;
gespreksvaardigheid n.a.v. communicatieve
situaties en twee gelezen Franse romans,
waarvan één door de docent verstrekt is en
één naar eigen keuze is in overleg met de
docent

 C1, D1+2 13-01-2020 20 2 individueel mondeling nee

KLT CITO kijk- en luistertoets  B 20-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja
3 SO Gemiddelde SO's  27-01-2020 1  _ nee

SO3 Stencils structuurwoorden  A 27-01-2020 50 1 individueel schriftelijk nee

TW3

Schrijfvaardigheid d.m.v. een brief;
boektoets over een door de docent te
verstrekken Franse roman; teksten met
vragen; wijziging per 19 maart 2020: toets is
facultatief; toets niet gemaakt: cijfer = het
voortgangscijfer van VWO-6

NL-F woordenboek, F-
NL woordenboek, NL
woordenboek

A, D, E 4-05-2020 150 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 Franse taal en literatuur

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1

Themakatern Memo: historische context
Republiek, Verlichting (§1 en 2), historisch
denken, kenmerkende aspecten: leerboek
Feniks, hfd 1 t/m 10

 A, B, C 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 TW2

Themakatern Memo: historische context
Duitsland, Verlichting, historische denken,
kenmerkende aspecten: leerboek Feniks,
hfd 1 t/m 10

 A, B, C 13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 TW3

Themakatern Memo: historische contexten
Republiek, Verlichting, Duitsland, Koude
Oorlog; historisch denken, kenmerkende
aspecten: leerboek Feniks, hfd 1 t/m 10;
wijziging per 19 maart 2020: toets is
facultatief; toets niet gemaakt: cijfer = het
voortgangscijfer van VWO-6

NL woordenboek A, B, C 4-05-2020 20 3 individueel
wijziging per

19 maart 2020:
mondeling

ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 geschiedenis

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1 Examenbundel: blz 1 t/m 90; proefvertaling G-NL woordenboek A, B, C, E 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja
2 TW2 Examenbundel: blz 1 t/m 156; proefvertaling G-NL woordenboek A, B, C, E 13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 TW3 Gehele examenbundel; proefvertaling G-NL woordenboek,
NL woordenboek A, B, C, E 9-03-2020 180 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 Griekse taal en cultuur

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 PO1

Gemaakt werk, naar instructies en
opdrachten van de docent, inclusief
schetsen; verdere omschrijving en eisen:
zie SOMtoday

 Bv: A1-3,
B, C 28-10-2019 1 individueel beeldend nee

PO2
In toetsweek 1: praktijkdag: thematische
opdracht; verdere omschrijving en eisen: zie
SOMtoday

 Bv: A1-3,
B, C 11-11-2019 1 individueel beeldend nee

2 PO3

Gemaakt werk, naar instructies en
opdrachten van de docent, inclusief
schetsen; verdere omschrijving en eisen:
zie SOMtoday

 Bv: A1-3,
B, C 6-01-2020 1 individueel beeldend nee

HD1

In toetsweek 2: toets over: hfd 2: cultuur
van de kerk - elfde tot en met de veertiende
eeuw; door de docent verstrekt materiaal;
verdere omschrijving en eisen: zie
SOMtoday

 Alg: A,
B1-6, C 13-01-2020 100 0 individueel schriftelijk nee

3 PO4

Gemaakt werk, naar instructies en
opdrachten van de docent, inclusief
schetsen; verdere omschrijving en eisen:
zie SOMtoday

 Bv: A1-3,
B, C 2-03-2020 1 individueel beeldend nee

HD2

In toetsweek 3: toets over: hfd 4: hofcultuur
- zestiende en zeventiende eeuw; hfd 5:
burgerlijke cultuur van Nederland -
zeventiende eeuw; hfd 8: cultuur van het
moderne - eerste helft twintigste eeuw; hfd
9: massacultuur - vanaf 1945; CE-
onderwerpen uit de syllabus vwo kunst
beeldende vorming 2020; verdere
omschrijving en eisen: zie SOMtoday

NL woordenboek Alg: A,
B1-6, C 9-03-2020 180 0 individueel schriftelijk nee

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 kunst beeldende vorming

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1 Examenbundel: blz 1 t/m 75; proefvertaling L-NL woordenboek A, B, C, E 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja
2 TW2 Examenbundel: blz 1 t/m 134; proefvertaling L-NL woordenboek A, B, C, E 13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 TW3

Gehele examenbundel; proefvertaling; 
wijziging per 19 maart 2020: toets is
facultatief; toets niet gemaakt: cijfer = het
voortgangscijfer van VWO-6

L-NL woordenboek, NL
woordenboek A, B, C, E 4-05-2020 180 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 Latijnse taal en cultuur

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 HD1 Alle praktijklessen t/m 1 november; verdere
omschrijving en eisen: zie SOMtoday  A, B, C, D,

E 28-10-2019 1 individueel praktijk nee

2 HD2 Alle praktijklessen t/m 10 januari; verdere
omschrijving en eisen: zie SOMtoday  A, B, C, D,

E 6-01-2020 1 individueel praktijk nee

Weging: V4: 0% V5: 0% V6: 0%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 lichamelijke opvoeding

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

3 HD1

Twee gesprekken met de coach over de
vervolgstudie; drie activiteiten, waarvan één
verplichte activiteit in de vorm van een
meeloopdag: keuze uit oud
leerlingenavond, open dag van de
opleiding, meeloopdag van de opleiding,
interview met een beroepsbeoefenaar of
student, zelfgekozen activiteit in overleg
met de coach; verdere omschrijving en
eisen: zie SOMtoday

 

Kubv: C;
Gtc+Ltc: D;
Ges: E; Ak
+Du+En
+Fa+Ne
+Sp: F

3-02-2020 0 individueel

schriftelijk
verslag en/of
mondelinge
presentatie

nee

Weging: V4: 0% V5: 0% V6: 0%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1 Hfd 10: elektromagnetisme; hfd 11:
astrofysica; herhaling: hfd 2, 3, 5, 8 en 9

Binas h/v 6e editie, NL
woordenboek,
rekenmachine

B1, C1+2,
D1+2, E2 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 HD1
Katern biofysica en katern relativiteit;
verdere omschrijving en eisen: zie
SOMtoday

 F2, G1 9-12-2019 0 individueel schriftelijk
verslag nee

TW2 Hfd 12: medische beeldvorming; herhaling:
hfd 2, 3, 5, 8 en 9

Binas h/v 6e editie, NL
woordenboek,
rekenmachine

B1+2,
C1+2, D1 13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 TW3

Hfd 13: quantumwereld; herhaling: hfd 1 t/m
3, 5 en 7 t/m 12; wijziging per 19 maart
2020: toets is facultatief; toets niet gemaakt:
cijfer = het voortgangscijfer van VWO-6

Binas h/v 6e editie, NL
woordenboek,
rekenmachine

A1+2+5+7
+8+12+13+
15, B1+2,
C1-3,
D1+2, E2,
F1, H

4-05-2020 180 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 natuurkunde

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1 Module queeste naar entropie: hfd 1 t/m 6 Binas h/v 6e editie,
rekenmachine

A1+2+9+
11+12, B1,
C1, F1

4-11-2019 100 1 individueel schriftelijk ja

2 PO1

Module queeste naar entropie: gemaakte
opdrachten, verslagen en
berekeningen bij de experimenten; eigen
onderzoek; verdere omschrijving en eisen:
zie SOMtoday

 
A1-3+5+
10-13, B1,
C1, F1

18-11-2019 1  groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

3 PO2

Module moleculen in leven: gezond of ziek:
vouwtje verkeerd; onderzoek aan moleculair
mechanisme van een ziekte, aandoening of
biologisch fenomeen: samenvatting en
poster; verdere omschrijving en eisen: zie
SOMtoday

 

A1-3+7+10
+11+13,
B1+2, C1,
D1

17-02-2020 2 individueel
en groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 natuur, leven en technologie

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1

Laagland boek B: module 6:
literatuur van 1900-1940; module 7:
literatuur van de jaren 50 en 60; module 8:
literatuur van de jaren 70 en 80;
literatuuranalyse

NL woordenboek E2+3 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 HD1

Twee titels lezen voor het leesdossier met
presentaties en boektoetsen, zodat het
leesdossier compleet is; een examen
maken en bespreken; verdere omschrijving
en eisen: zie SOMtoday

 A1-3, B, C,
D, E1 9-12-2019 0 individueel

en groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

PO1

Mondeling over het gehele leesdossier,
bestaande uit twaalf titels waaronder werk
uit de middeleeuwen, gouden eeuw, 18e/
19e eeuw, 1900-1980, poëzieverslag en
werk na 2010; met luistertaken; verdere
omschrijving en eisen: zie SOMtoday

 B, E1-3 16-12-2019 1 groep mondelinge
presentatie nee

TW2

Deel A: OpNiveau: werkwijzer spelling,
formuleren en woordenschat: gele en
blauwe delen (woorden) van OpNiveau en
de woordenlijst uit de examenbundel;
taalvaardigheid;
deel B: OpNiveau: hfd 1: argumenteren
(paars); hfd 2: argumentatie beoordelen
(paars); betoog schrijven; hfd 4:
structureren (paars); hfd 9: uiteenzetten,
betogen en beschouwen (paars); hfd 10:
examen doen (paars en groen); betoog
schrijven

Deel B: NL
woordenboek A1+2, C, D 13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 Nederlandse taal en literatuur

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

3 TW3

OpNiveau: hfd 9: uiteenzetten, betogen en
beschouwen (groen); hfd 10: examen doen
(groen); reader theorie rond examens;
OpNiveau: hfd 5: gegevens verzamelen en
verwerken (groen); hfd 7: amuseren
(groen); hfd 8: vergelijken (groen); hfd 9:
uiteenzetten; betogen en beschouwen
(groen); hfd 10: examen doen;  teksten met
vragen; 
wijziging per 19 maart 2020: toets is
facultatief; toets niet gemaakt: cijfer = het
voortgangscijfer van VWO-6

NL woordenboek A1-3, C, D 4-05-2020 180 3 individueel schriftelijk ja

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 Nederlandse taal en literatuur



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

2 PO1

Vijf stappen afronden voor het
profielwerkstuk: stap 1:
onderzoeksvraag en hypothese; stap 2:
informatie en samenvatting; stap 3: plan
van aanpak; stap 4: voorlopige versie:
inleveren via SOMtoday; stap 5: definitieve
versie, waaronder logboek: inleveren via
SOMtoday en op papier; verdere
omschrijving en eisen: zie SOMtoday;
verdere omschrijving en eisen: zie
SOMtoday

 n.v.t. 18-11-2019 80 individueel schriftelijk
verslag nee

PO2

Lezing houden over het profielwerkstuk;
verdere omschrijving en eisen: zie
SOMtoday; verdere omschrijving en eisen:
zie SOMtoday

 n.v.t. 25-11-2019 15 20 individueel mondelinge
presentatie nee

Weging: V5: 0% V6: 100%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 profielwerkstuk

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1
Hfd 14: chemie van het leven; hfd 15:
groene chemie; hfd 16: buffers en enzymen;
herhaling: hfd 1 t/m 9: alleen CE-leerstof

Binas h/v 6e editie,
rekenmachine

A8+10+12,
B1-4,
C1-8+10,
D1+3,
E1+2,
F1+2, G2

4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 TW2
Hfd 17: accu's en brandstofcellen; hfd 18:
nieuwe materialen; herhaling: hfd 1 t/m 6 en
10 t/m 13: alleen CE-leerstof

Binas h/v 6e editie,
rekenmachine

A8+10+12,
B1-4,
C1-8+10,
D1+3,
E1+2,
F1+2, G2

13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 HD1
Deelname aan de scheikunde olympiade
(120 minuten); verdere omschrijving en
eisen: zie SOMtoday

Binas h/v 6e editie,
rekenmachine

A8+10+12,
B1-4,
C1-8+10,
D1+3,
E1+2,
F1+2, G2

27-01-2020 0 individueel schriftelijk
verslag nee

HD2

Wijziging per 19 maart 2020: HD is
toegevoegd; alleen afronden indien TW3
niet is gemaakt; opdracht duurzaamheid die
thuis wordt gemaakt; indien TW3 is
gemaakt: beoordeling = V

Binas h/v 6e editie,
rekenmachine E3 13-04-2020 0 individueel schriftelijk

verslag nee

TW3

Hfd 19: van grijze stroom naar groene
stroom; hfd 20: examentraining; herhaling:
hfd 1 t/m 18; alleen CE-onderdelen, zie ook
syllabus vwo scheikunde 2020; 
wijziging per 19 maart 2020: toets is
facultatief; toets niet gemaakt: cijfer = het
voortgangscijfer van VWO-6 en HD2 moet
worden afgerond

Binas h/v 6e editie, NL
woordenboek,
rekenmachine

A8+10+12,
B1-4,
C1-8+10,
D1+3,
E1-3,
F1+2, G2

4-05-2020 180 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 scheikunde

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1 Schrijfvaardigheid B2 NL-S woordenboek, S-
NL woordenboek D 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 HD1
Leesdossier: drie gelezen boeken;
gedichten; verdere omschrijving en eisen:
zie SOMtoday

 E 9-12-2019 0 individueel schriftelijk
verslag nee

TW2
Spreekvaardigheid en literatuur B2: drie
gelezen boeken; gedichten; beschrijving
van foto's

 C, E, F 13-01-2020 20 2 individueel mondeling nee

KLT CITO kijk- en luistertoets  B 20-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 TW3
Leesvaardigheid B2; wijziging per 19 maart
2020: toets is facultatief; toets niet gemaakt:
cijfer = het voortgangscijfer van VWO-6

NL-S woordenboek, S-
NL woordenboek, NL
woordenboek

A 4-05-2020 150 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V6: 100%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 Spaanse taal en literatuur

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1
Hfd 12: exponenten en logaritmen; hfd 13:
toepassingen van differentiaalrekening, §1
t/m 3

grafische
rekenmachine: op
examenstand

A1-3,
C1+2, D3 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 PO1 Wiskunde A-lympiade; verdere omschrijving
en eisen: zie SOMtoday

grafische
rekenmachine A1-3 18-11-2019 1 groep schriftelijk

verslag nee

TW2
Hfd 13: toepassingen van
differentiaalrekening; hfd 14: allerlei
formules

grafische
rekenmachine: op
examenstand

A1-3,
C1+2,
D1+3

13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 TW3
Hfd 15: examentraining; alle CE-
onderwerpen uit de syllabus vwo wiskunde
A 2020

NL woordenboek,
grafische
rekenmachine: op
examenstand

A1-3,
B1+2,
C1+2, D1-3

9-03-2020 180 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 wiskunde A

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1 Hfd 12: goniometrische formules; hfd 13:
limieten en asymptoten

grafische
rekenmachine: op
examenstand

A1-3,
B1+3+4+6,
C3, D, E3

4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 PO1 Wiskunde B-dag; verdere omschrijving en
eisen: zie SOMtoday

grafische
rekenmachine A1-3 18-11-2019 1 groep schriftelijk

verslag nee

TW2 Hfd 14: meetkunde toepassen; hfd 15:
afgeleiden en primitieven

grafische
rekenmachine: op
examenstand

A1-3,
C1+3, E1-3 13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 TW3
Hfd 16: examentraining; alle CE-
onderwerpen uit de syllabus vwo wiskunde
B 2020

NL woordenboek,
grafische
rekenmachine: op
examenstand

A, B, C, D,
E 9-03-2020 180 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 wiskunde B

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1 Hfd 12: logisch redeneren; hfd 13: allerlei
formules, §1 en 2

grafische
rekenmachine: op
examenstand

A1-3, C, F 4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 PO1 Wiskunde A-lympiade; verdere omschrijving
en eisen: zie SOMtoday

grafische
rekenmachine A, H 18-11-2019 1 groep schriftelijk

verslag nee

TW2 Hfd 13: allerlei formules, §3 t/m 5; hfd 14:
meetkundige figuren

grafische
rekenmachine: op
examenstand

A1-3, C, D,
G 13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 TW3
Hfd 15: examentraining; alle CE-
onderwerpen uit de syllabus vwo wiskunde
C 2020

NL woordenboek,
grafische
rekenmachine: op
examenstand

A1-3,
B1+2, C,
D, F, G

9-03-2020 180 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 wiskunde C

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing



per code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) datum duur

weg
eindc/b

V6

weg
gem
SO's

toetsvorm afnamevorm her

1 TW1 Hfd 12: continue kansverdelingen; hfd 16:
complexe functies

grafische
rekenmachine, half
A4'tje met
aantekeningen

A1-3,
B2+4+7,
E1+2

4-11-2019 100 2 individueel schriftelijk ja

2 TW2 Hfd 14: mathematische statistiek; hfd 15:
continue dynamische modellen

grafische
rekenmachine, half
A4'tje met
aantekeningen

A1-3, B1-7,
C1-3 13-01-2020 100 2 individueel schriftelijk ja

3 HD1

Zelf gekozen onderwerpen die passen bij
wiskunde D en behandeld worden in vwo-6;
verdere omschrijving en eisen: zie
SOMtoday

grafische
rekenmachine A1-3, F 17-02-2020 0 individueel

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

HD2

Wijziging per 19 maart 2020: HD is
toegevoegd; alleen afronden indien TW3
niet is gemaakt; opdracht lineaire algebra
die thuis wordt gemaakt; indien TW3 is
gemaakt: beoordeling = V

grafische
rekenmachine

A1-3,
D1+3, F, G 13-04-2020 0 individueel schriftelijk

verslag nee

TW3

Hfd 11: lineaire algebra; wijziging per 19
maart 2020: toets is facultatief; toets niet
gemaakt: cijfer = het voortgangscijfer van
VWO-6 en HD2 moet worden afgerond

grafische
rekenmachine, half
A4'tje met
aantekeningen

A1-3,
D1+3, F, G 4-05-2020 100 3 individueel schriftelijk ja

Weging: V4: 10% V5: 30% V6: 60%

VWO 6 2019/2020 VWO 2017-2020 wiskunde D

Afkorting Betekenis
per periode
duur duur in minuten
weg weging
eindc/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
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