
p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1
De Geo 5e editie: katern wonen in Nederland: hfd 1 en 2;
katern systeem Aarde: hfd 2 t/m 4; kaart- en
atlasvaardigheden (vse+vce)

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

A1, C2, C3, E1 75 30 individueel schriftelijk ja

2 TWP2
De Geo 5e editie: katern Brazilië; katern wonen in
Nederland: hfd 3 en 4; kaart- en atlasvaardigheden (vse
+vce)

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

A1, D1, D2, E1 75 30 individueel schriftelijk ja

Weging: H4: 40% H5: 60%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 aardrijkskunde

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1 Cumulus bedrijfseconomie: thema de besloten
vennootschap; thema geldzaken (vse+vce) rekenmachine

A1, A2, A3, A4,
A5, A6, B1, B2,
B3, B4, C1, C2,
D1, F2

75 40 individueel schriftelijk ja

2 HD1
Keuzeonderwerpen: eigen onderneming en duurzaam
investeren; verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday
(vse+vce)

 A1, A2, A3, A4,
A5, A6, H 0 individueel schriftelijk

verslag nee

TWP2 Cumulus bedrijfseconomie: thema de naamloze
vennootschap en thema de eenmanszaak (vse+vce) rekenmachine

A1, A2, A3, A4,
A5, A6, B2, B4,
D2, F1, F2, G

75 40 individueel schriftelijk ja

Weging: H4: 20% H5: 80%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 bedrijfseconomie

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 PO1 Softbal; atletiek: duurloop; verdere omschrijving en eisen:
zie Somtoday (vse)  A, B1, B4 10  _ nee

PO1a Softbal  1 individueel praktijk nee

PO1b Atletiek: duurloop  1 individueel
schriftelijk
verslag en

praktijk
nee

2 PO2
Bewegen op muziek; turnen: trapeze zwaaien en
minitrampoline springen; verdere omschrijving en eisen: zie
Somtoday (vse)

 A, B2, B3 10  _ nee

PO2a Bewegen op muziek  1 individueel praktijk nee
PO2b Turnen: trapeze zwaaien en minitrampoline springen  1 individueel praktijk nee

TWP2
Be Sports-Minded: hfd 1: bewegen en gezondheid, m.u.v.
§7; hfd 2: bewegen en regelen; hfd 3: bewegen en
samenleving (vse)

 
C1, C2, C3, D1,
D2, D3, E1, E2,
E3

75 30 individueel schriftelijk nee

3 HD1 Externe activiteit; verdere omschrijving en eisen: zie
Somtoday (vse)  B6 0 individueel praktijk nee

PO3 Lesgeven; unihockey; onderzoek doen; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)  A, B1, C1, C3,

E1, E2 10  _ nee

PO3a Lesgeven  1 individueel
schriftelijk
verslag en

praktijk
nee

PO3b Unihockey  1 individueel praktijk nee

PO3c Onderzoek doen  1 individueel schriftelijk
verslag nee

Weging: H4: 40% H5: 60%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 bewegen, sport en maatschappij

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1
BVJ 4B HAVO Max editie (2019): thema 7: ecologie en
milieu; BVJ 5A HAVO Max editie (2020): thema 1:
stofwisseling in de cel; thema 2: DNA (vse+vce) 

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

A1, A2, A7, A8,
A15, A16, B1,
B2, B3, B8, C1,
C3, D1, D4, E1,
E2, E3, E4, F1,
F2, F3

75 25 individueel schriftelijk ja

2 HD1 Technisch ontwerpen; verdere omschrijving en eisen: zie
Somtoday (vse+vce)  A1, A2, A6 0 groep

schritelijk
verslag,

praktijk, digitale
en mondelinge

presentatie

nee

PO1
Biologisch onderzoek: werkplan, praktische vaardigheden
waaronder microscopie en natuurwetenschappelijk verslag;
verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse+vce)

Binas h/v 6e editie,
rekenmachine, door
de docent verstrekt
materiaal, BVJ 4A
+4B HAVO Max
editie (2019) en BVJ
5A+5B HAVO Max
editie (2020)

A1, A2, A5, A8,
A15 20 individueel

en groep

schriftelijk
verslag en

praktijk
nee

TWP2

BVJ 4B HAVO Max editie (2019): thema 5: regeling; thema
6: waarneming en gedrag; BVJ 5A HAVO Max editie (2020):
thema 3: vertering; BVJ 5B HAVO Max editie (2020): thema
4: transport (vse+vce)

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

A1, A2, A7, A8,
A15, A16, B2,
B3, B4, B6, B7,
D2

75 25 individueel schriftelijk ja

Weging: H4: 30% H5: 70%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 biologie

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1 Schrijfvaardigheid (vse) NL-D woordenboek D1 75 30 individueel schriftelijk ja

2 HD1
Presenteren aan een groep in het Duits; strategische
vaardigheden met ICT-gebruik; oriëntatie op studie en
beroep; verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)

 C2, D2, F 0 individueel
en groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

MND
Gespreksvaardigheid en literatuur: gespreksvaardigheid in
het Duits; literatuur in het Nederlands over minimaal drie
literaire werken (vse)

 C1, E1 30 40 individueel mondeling nee

KLT Kijk- en luistervaardigheid: CITO kijk- en luistertoets (vse)  B 75 30 individueel schriftelijk ja

Weging: H5: 100%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 Duitse taal en literatuur

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1 Cumulus economie: thema speltheorie en thema markt (vse
+vce) rekenmachine

A1, A2, A3, A4,
B, D1, D2, D3,
D4, F1, F2

75 30 individueel schriftelijk ja

2 HD1 Keuzeonderwerpen; deelname experimenten; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)  A5, J, K 0 individueel schriftelijk

verslag nee

TWP2 Cumulus economie: thema crisis (vse+vce) rekenmachine
A1, A2, A3, A4,
B, C, E2, H1,
H2, I1, I2, I3

75 30 individueel schriftelijk ja

Weging: H4: 40% H5: 60%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 economie

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1 Schrijfvaardigheid (vse) NL-E woordenboek D1 75 30 individueel schriftelijk ja

2 HD1
Presenteren aan een groep in het Engels; strategische
vaardigheden met ICT-gebruik; oriëntatie op studie en
beroep; verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)

 C2, D2, F 0 individueel
en groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

MND
Gespreksvaardigheid en literatuur: gespreksvaardigheid in
het Engels; literatuur in het Nederlands over minimaal drie
literaire werken (vse)

 C1, E1 30 40  individueel mondeling nee

KLT Kijk- en luistervaardigheid: CITO kijk- en luistertoets (vse)  B 75 30 individueel schriftelijk ja

Weging: H5: 100%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 Engelse taal en literatuur

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1 Schrijfvaardigheid (vse) NL-F woordenboek D1 75 30 individueel schriftelijk ja

2 HD1
Presenteren aan een groep in het Frans; strategische
vaardigheden met ICT-gebruik; oriëntatie op studie en
beroep; verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)

 C2, D2, F 0 individueel
en groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

MND
Gespreksvaardigheid en literatuur: gespreksvaardigheid in
het Frans; literatuur in het Nederlands over minimaal drie
literaire werken (vse)

 C1, E1 30 40  individueel mondeling nee

KLT Kijk- en luistervaardigheid: CITO kijk- en luistertoets (vse)  B 75 30 individueel schriftelijk ja

Weging: H5: 100%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 Franse taal en literatuur

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1
Feniks 3e editie: hfd 7: tijd van pruiken en revoluties; hfd 8:
tijd van burgers en stoommachines; hfd 9: tijd van
wereldoorlogen; hfd 10: tijd van televisie en computer (vce)

 A, B, C, D 75 30 individueel schriftelijk ja

2 TWP2 Feniks 3e editie: historische contexten: het Britse Rijk
(1585-1900); Duitsland in Europa (1918-1991) (vce)  A, B, C, D 75 30 individueel schriftelijk ja

Weging: H4: 40% H5: 60%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 geschiedenis

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 PO1
Gemaakt werk, naar instructies en opdrachten van de
docent, inclusief schetsen; verdere omschrijving en eisen:
zie Somtoday (vse)

 A2, A3, B, C 25 individueel
schriftelijk
verslag en
beeldend

nee

HD1
Bespiegeling, Kunsten in samenhang 3e editie: hfd 8:
cultuur van het moderne - eerste helft twintigste eeuw;
verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday (vce)

 
Kunst algemeen:
A, B1, B2, B3,
B4, B5, B6, C

75 0 individueel schriftelijk nee

PO2 Praktijkdag (in toetsweek 1): thematische opdracht; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)  A2, A3, B, C 25 individueel

schriftelijk
verslag en
beeldend

nee

2 PO3
Gemaakt werk, naar instructies en opdrachten van de
docent, inclusief schetsen; verdere omschrijving en eisen:
zie Somtoday (vse)

 A1, A2, A3, B, C 20 individueel
schriftelijk
verslag en
beeldend

nee

HD2
Bespiegeling, Kunsten in samenhang 3e editie: hfd 9:
massacultuur - vanaf 1945, §1 t/m 3; verdere omschrijving
en eisen: zie Somtoday (vce)

 
Kunst algemeen:
A, B1, B2, B3,
B4, B5, B6, C

75 0 individueel schriftelijk nee

3 PO4
Gemaakt werk, naar instructies en opdrachten van de
docent, inclusief schetsen; verdere omschrijving en eisen:
zie Somtoday (vse)

 A2, A3, B, C 30 individueel
schriftelijk
verslag en
beeldend

nee

Weging: H5: 100%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 kunst beeldende vormgeving

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 HD1 Praktijklessen; verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday
(vse)  A, B, C, D, E 1 individueel praktijk nee

2 HD2 Praktijklessen; verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday
(vse)  A, B, C, D, E 1 individueel praktijk nee

Weging: H4: 67% H5: 33%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 lichamelijke opvoeding

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1 Module "Spelen met digitale techniek!": toets: hfd 1 t/m 5 Binas h/v 6e editie,
rekenmachine 75 50 individueel schriftelijk nee

2 MD1 Module "Spelen met digitale techniek!" (vse)  A4, A6, A12,
A13, B1, B2, E1 30  _ nee

MD1a Module "Spelen met digitale techniek!": PO: hfd 5, §3:
eindopdracht; verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday  50  groep schriftelijk

verslag nee

TWP2 Module "Leef met je hart!": toets: hfd 1 t/m 6 Binas h/v 6e editie,
rekenmachine 75 50 individueel schriftelijk nee

3 MD2 Module "Leef met je hart!" (vse)  
A1, A2, A3, A4,
A10, A12, A13,
B1, D

30  _ nee

MD2a
Module "Leef met je hart!": PO: poster, logboek en
reflectieverslag; verdere omschrijving en eisen: zie
Somtoday

 50 individueel
en groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

Weging: H4: 40% H5: 60%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 natuur, leven en technologie

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1
Systematische Natuurkunde 9e editie: hfd 5: materie en
warmte; hfd 6: elektriciteit; hfd 8: arbeid en energie (vse
+vce)

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

C2, D1, D2, G1 75 25 individueel schriftelijk ja

2 HD1 Technisch ontwerpen; verdere omschrijving en eisen: zie
Somtoday (vse+vce)  A1, A2, A6 0 groep

schriftelijk
verslag,

praktijk, digitale
en mondelinge

presentatie

nee

PO1
Natuurkundig onderzoek: werkplan, praktische
vaardigheden en natuurwetenschappelijk verslag; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse+vce)

Binas h/v 6e editie,
rekenmachine, door
de docent verstrekt
materiaal

A1, A2, A5, A8,
I1, I2, I3 20 individueel

en groep

schriftelijk
verslag en

praktijk
nee

TWP2

Systematische natuurkunde 9e editie: twee katernen naar
keuze uit 1. optica, 2. aarde en klimaat, 3. menselijk lichaam
en 4. technische automatisering; hfd 9: trillingen en golven
(vse+vce)

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

B1, twee uit B3,
E2, F, G2 75 25 individueel schriftelijk ja

Weging: H4: 30% H5: 70%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 natuurkunde

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 HD1 Sollicitatiebrief schrijven; verdere omschrijving en eisen: zie
Somtoday (vse)  F 0 individueel schriftelijk

verslag nee

TWP1 Betoog analyseren en schrijven met argumentatieve
vaardigheden: OpNiveau: hfd 4 t/m 7 (vse) NL woordenboek C, D 75 25 individueel schriftelijk ja

2 PO1 Argumentatieve vaardigheden in een literaire context (vse)  D 25 groep mondelinge
presentatie nee

MND Literatuur: gesprek over minimaal acht literaire werken;
literatuurgeschiedenis: Laagland A5+6 en B6 t/m 8 (vse) . B, E1, E2, E3 30 25 individueel mondeling nee

TWP2 Tekstanalyse en samenvatting: OpNiveau: hfd 8 t/m 10 (vse
+vce) NL woordenboek A1, A3 75 25 individueel schriftelijk ja

Weging: H5: 100%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 Nederlandse taal en literatuur

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

2 PO1

Vijf stappen afronden voor het profielwerkstuk: stap 1:
hoofdvraag en deelvragen; 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 (vse)

 n.v.t. 80 groep schriftelijk
verslag nee

PO2 Lezing houden over het profielwerkstuk; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)  n.v.t. 15 20 groep mondelinge

presentatie nee

Weging: H5: 100%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 profielwerkstuk

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

2 TWP2 Rekentoets: domeinen: getallen, verhoudingen, meten en
meetkunde, verbanden

deels met en deels
zonder
rekenmachine (vse)

Zie omschrijving 75 100 individueel schriftelijk ja

Weging: H5: 100%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 rekenen 3F

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1 Chemie Overal 5e editie: hfd 6: koolstofchemie; hfd 7:
zuren; hfd 8: basen; hfd 9: reacties en energie (vce)

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

A8, A10, B1, B4,
C1, C2, C3, C4,
C6, C7, C8; D1,
E2, F1, F3, G1,
G2

75 25 individueel schriftelijk ja

2 HD1

Vaardigheden: algemene vaardigheden;
natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische
vaardigheden waaronder technisch ontwerpen;
scheikundige vakvaardigheden; verdere omschrijving en
eisen: zie Somtoday (vse+vce)

 

A1, A2, A3, A4,
A5, A6, A7, A8,
A9, A10, A11,
A12, A13, A14,
A15, C5, D4, E3,
F5

0 individueel
en groep

schriftelijk
verslag,

praktijk, digitale
en mondelinge

presentatie

nee

PO1
Chemisch onderzoek: werkplan, praktische vaardigheden
en natuurwetenschappelijk verslag; verdere omschrijving en
eisen: zie Somtoday (vse+vce)

Binas h/v 6e editie,
rekenmachine, door
de docent verstrekt
materiaal, Chemie
Overal 4+5 HAVO,
5e editie

A5, A7, A8, D2 20 individueel
en groep

schriftelijk
verslag en

praktijk
nee

TWP2 Chemie Overal 5e editie: hfd 10: redoxreacties; hfd 11:
kunststoffen; hfd 13: duurzaam produceren (vse+vce)

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

A12, B1, B3, B4,
B5, C1, C2, C3,
C7, C8, D1, D3,
E1, F1, F2, F3,
F4, G2, G3, G4,
G5

75 25 individueel schriftelijk ja

Weging: H4: 30% H5: 70%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 scheikunde

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1 Getal & Ruimte 11e editie: hfd 6: statistiek en beslissingen;
hfd 10: statistische variabelen (vce)

grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, E2,
E3, E4 75 35 individueel schriftelijk ja

2 TWP2 Getal & Ruimte 11e editie: hfd 9: exponentiële verbanden;
hfd 11: formules en variabelen (vce)

grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, B1,
B2, C1, C2, C3,
C4, C5

75 35 individueel schriftelijk ja

Weging: H4: 30% H5: 70%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 wiskunde A

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer



p code omschrijving hulpmiddel(en) domein-
code(s) duur weg

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1 Getal & Ruimte 11e editie: hfd 7: lijnen en cirkels; hfd 10:
meetkundige berekeningen (vce)

grafische
rekenmachine: op
examenstand

A1, A2, A3, C1,
C2 75 30 individueel schriftelijk ja

2 TWP2 Getal & Ruimte 11e editie: hfd 9: exponentiële verbanden;
hfd 11: verbanden en functies (vce)

grafische
rekenmachine: op
examenstand

A1, A2, A3, B1,
B2, B3, D4 75 30 individueel schriftelijk ja

Weging: H4: 40% H5: 60%

HAVO 5 2021/2022 HAVO 2020-2022 wiskunde B

Afkorting Betekenis
p periode
vse verplichte se-leerstof
vce verplichte ce-leerstof
kse schoolkeuze se-leerstof
duur duur in minuten
weg weging
ec/b eindcijfer/beoordeling
gem gemiddelde
her herkansing
dc deelcijfer
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