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

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1 De Geo 5e editie: katern globalisering; kaart- en
atlasvaardigheden (vse+vce)

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

A1, B1 75 10 individueel schriftelijk ja

2 TWP2 De Geo 5e editie: katern klimaatvraagstukken; kaart- en
atlasvaardigheden (vse+vce)

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

A1, C2 75 10 individueel schriftelijk ja

3 TWP3 De Geo 5e editie: katern Zuid-Amerika; kaart- en
atlasvaardigheden (vse+vce)

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

D1, D2 75 10 individueel schriftelijk ja

4 HD1 Oriëntatie op studie en beroep; verdere omschrijving en
eisen: zie Somtoday (vse)  F 0 individueel schriftelijk

verslag nee

PO1
Geografisch onderzoek naar lokaal/regionaal geografisch
vraagstuk; verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday
(vse+vce)

 A1, A2, E2 20 groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

Weging: V5: 50% V6: 50%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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 ondernemerschap (vse
+vce) rekenmachine

A1, A2, A3, A4,
A5, A6, B2, B3,
B4, E1, E2, E3

75 20 inidividueel schriftelijk ja

3 TWP3 Cumulus bedrijfseconomie: thema de eenmanszaak (vse
+vce) rekenmachine

A1, A2, A3, A4,
A5, A6, B2, D2,
F1

75 20 individueel schriftelijk ja

Weging: V5: 40% V6: 60%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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 5  _ 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

3 PO3 Lesgeven; unihockey; verdere omschrijving en eisen: zie
Somtoday (vse)  A, B1, C1, C3 10  _ nee

PO3a Lesgeven  1 individueel
 schriftelijk
verslag en

praktijk
nee

PO3b Unihockey  1 indivdueel  praktijk nee

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

Weging: V4: 15% V5: 25% V6: 60%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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 4A VWO Max editie (2019): thema 2: voortplanting;
BVJ 5A VWO Max editie (2020): thema 1: regeling (vse
+vce)

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

A1, A2, A7, A8,
A15, A16, B2,
B4, B6, C1, C2,
D2, D4, E1, E2,
E3

75 10 individueel schriftelijk ja

2 TWP2
BVJ 4B VWO Max editie (2019): thema 4: evolutie; BVJ 5A
VWO Max editie (2020): thema 2: waarneming en gedrag
(vse+vce)

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

A1, A2, A7, A8,
A15, A16, B2,
B3, B7, C2, D3,
F1, F2, F3, F4

75 10 individueel schriftelijk ja

3 TWP3
BVJ 4B VWO Max editie (2019): thema 5: ecologie; thema
6: mens en milieu; BVJ 5B VWO Max editie (2019): thema
3: stofwisseling in de cel (vse+vce)

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

A1, A2, A7, A8,
A15, A16, B1,
B2, B3, B8, C3,
D5, F2, F3

75 15 individueel schriftelijk ja

4 HD1

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

 

A1, A2, A3, A4,
A5, A6, A7, A8,
A9, A10, A11,
A12, A13, A14,
A15, A16

0 individueel
en groep

schriftelijk
verslag,

praktijk, digitale
en mondelinge

presentatie

nee

Weging: V5: 35% V6: 65%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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

2 TWP2 Cumulus economie: thema markt en thema speltheorie (vse
+vce) rekenmachine

A1, A2, A3, A4,
D1, D2, D3, F1,
G2

75 20 individueel schriftelijk ja

3 TWP3 Cumulus economie: thema welvaart (vse+vce) rekenmachine
A1, A2, A3, A4,
C, E1, F2, G3,
H1, H2, H3, H4

75 20 individueel schriftelijk ja

Weging: V5: 40% V6: 60%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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

2 TWP2
Feniks 3e editie: hfd 1: tijd van jagers en boeren; hfd 2: tijd
van Grieken en Romeinen; hfd 3: tijd van monniken en
ridders (vse)

 A, B, C 75 15 individueel schriftelijk. ja

3 TWP3
Feniks 3e editie: hfd 4: tijd van steden en staten; hfd 5: tijd
van ontdekkers en hervormers; hfd 6: tijd van regenten en
vorsten (vce)

 A, B, C 75 15 individueel schriftelijk ja

4 PO1
Oorlogen in de moderne tijd (1800-heden): oriëntatie op
studie en beroep; verdere omschrijving en eisen: zie
Somtoday (vse)

 E 10 individueel schriftelijk
verslag nee

Weging: V5: 40% V6: 60%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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 TWP1

Pallas 3 2e editie: hfd 7: tragedie, Euripides’ Bacchae:
inleidingen en §1 t/m 3, blz 95-101 en 121-129; vertaalde
teksten uit het hulpboek passim; vragen over gelezen
teksten; proefvertaling Euripides (vse+vce)

G-NL woordenboek A1, B, C, E 100 10 individueel schriftelijk ja

2 TWP2

Pallas 3 2e editie: hfd 7: tragedie, Euripides’ Bacchae:
Inleidingen en §4 en 5, blz 95-101 en 129-132; vertaalde
teksten uit het hulpboek passim; vragen over gelezen
teksten; proefvertaling tragedie (vse+vce)

G-NL woordenboek A1, B, C, E 100 10 individueel schriftelijk ja

3 TWP3

Pallas 3 2e editie: hfd. 9: de filosofie; Socrates en Plato', blz
176 t/m 192, en 198 t/m 204 (t/m Socrates gelooft de
woorden van Diotima): vragen over gelezen teksten;
proefvertaling Plato (vse+vce)

G-NL woordenboek A1, B, C, E 100 10 individueel schriftelijk ja

4 PO1 Poëzie syllabus; verdere omschrijving en eisen: zie
Somtoday (vse+vce)  A1, A2, B, C, D,

E 10 individueel mondelinge
presentatie nee

HD1 NKV lezing; museumbezoek; Tirocinium Graecum; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)  A1, A2, B, C, D,

E 0 individueel schriftelijk
verslag nee

Weging: V5: 40% V6: 60%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 Griekse taal en cultuur

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
Fortuna 3 2e editie: hfd 13: Vergilius, § 1 t/m 6, 8 en 9:
vragen over gelezen teksten; proefvertaling Vergilius (vse
+vce)

L-NL woordenboek A1, B, C, E 100 10 individueel schriftelijk ja

2 TWP2 Livius, Ab urbe condita, boek 21: hfd. 27 t/m 38: vragen over
gelezen teksten; proefvertaling Livius (vse+vce) L-NL woordenboek A1, B, C, E 100 10 individueel schriftelijk ja

3 TWP3 Fortuna 3 2e editie: hfd 12: Seneca, § 1 t/m 3 en 6; vragen
over gelezen teksten; proefvertaling Seneca (vse+vce) L-NL woordenboek A1, B, C, E 100 10 individueel schriftelijk ja

4 PO1 Syllabus Abélard en Heloïse: literaire vertaling (vse+vce)  A1, A2, B, C, D,
E 10 individueel schriftelijk nee

HD1 NKV lezing; museumbezoek; Tirocinium; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)  A1, A2, B, C, D,

E 0 individueel schriftelijk
verslag nee

Weging: V5: 40% V6: 60%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 Latijnse taal en cultuur

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

3 HD3 Praktijklessen; verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday
(vse)  A, B, C, D, E 1 individueel praktijk nee

4 HD4 Praktijklessen; verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday
(vse)  A, B, C, D, E 1 individueel praktijk nee

Weging: V5: 67% V6: 33%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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

2 TWP2 Thema's maatschappijleer 5e editie: hfd 3: parlementaire
democratie; hfd 4: pluriforme samenleving (vse)  C1, C2, C3, E1,

E2, E3, E4 75 40 individueel schriftelijk ja

3 TWP3 Thema's maatschappijleer 5e editie: hfd 2: rechtsstaat; hfd
5: verzorgingsstaat (vse)  B1, B2, B3, D1,

D2, D3, D4 75 40  individueel  schriftelijk ja

4 PO1
Verkennen van meerdere actuele maatschappelijke
vraagstukken via informatie- en benaderingsvaardigheden;
verdere omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)

 A1, A2 20  individueel
of groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

Weging: V5: 100%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 maatschappijleer

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 MD1 Module "Meten aan melkwegstelsels" (vse)  

A1, A2, A3, A5,
A9, A11, A12,
A13, B1, B2, C1,
F1

20  _ nee

MD1a
Module "Meten aan melkwegstelsels": PO: opdrachten uit
hfd 1 t/m 5; verdiepingsopdracht uit hfd 6 t/m 8; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday

 50 groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

MD1b Module "Meten aan melkwegstelsels": toets: hfd 1 t/m 5
Binas h/v 6e editie,
NL woordenboek,
rekenmachine

50 50 individueel schriftelijk nee

3 MD2 Module "Battle of genes" (vse)  B1, B2, E1, F1 20  _ nee

MD2a

Module "Battle of genes": PO: dossier over de
uitvoerbaarheid en wenselijkheid van genetisch modificeren
van gewassen: opdrachten en casus uit de module; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday

 50 individueel schriftelijk
verslag nee

MD2b Module "Battle of genes": toets: hfd 1 t/m 6
Binas h/v 6e editie,
NL woordenboek,
rekenmachine

50 50 individueel schriftelijk nee

4 MD3 Module "Moleculaire gastronomie" (vse)  

A1, A2, A3, A4,
A5, A6, A7, A8,
A9, A10, A11,
A12, A13, B1,
B2, E1, E2

20  _ nee

MD3a

Module "Moleculaire gastronomie": PO: practicum
schuimen en emulsies:
natuurwetenschappelijk verslag, inclusief
beantwoording van vragen; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday

 25 groep schriftelijk
verslag nee

MD3b Module "Moleculaire gastronomie": toets: hfd 1 t/m 4 Binas h/v 6e editie,
rekenmachine 50 75 individueel schriftelijk nee

Weging: V5: 60% V6: 40%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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 3: krachten; hfd
7: cirkelbewegingen (vce)

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

C1, C3 75 10 individueel schriftelijk ja

2 TWP2
Systematische Natuurkunde 9e editie: hfd 4: eigenschappen
van stoffen en materialen; hfd 8: arbeid en energie (vse
+vce)

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

C2, E1 75 10 individueel schriftelijk ja

3 TWP3
Systematische Natuurkunde 9e editie: hfd 1:
basisvaardigheden; hfd 2: beweging; hfd 9: trillingen en
golven (vse+vce)

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

A1, A2, A5, A8,
A12, A13, A15,
B1, C1

75 15 individueel schriftelijk ja

4 HD1

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

 

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

0 individueel
en groep

schriftelijk
verslag,

praktijk, digitale
en mondelinge

presentatie

nee

Weging: V5: 35% V6: 65%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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 MD1 Project 1: plan van aanpak; verdere omschrijving en eisen:
zie Somtoday  

A1 t/m A3, B1 t/
m B4, C1 t/m
C4, drie uit D1 t/
m D7 over het
gehele PTA; A4
minstens een
keer in PTA

10 groep en
individueel

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

3 MD1 Project 1: uitvoering  

A1 t/m A3 en A5
t/m A8, B1 t/m
B4, C1 t/m C4,
drie uit D1 t/m
D7 over het
gehele PTA; A4
minstens een
keer in PTA

10  _ nee

MD1a Project 1: uitvoering productcijfer; verdere omschrijving en
eisen: zie Somtoday  50 groep

schriftelijk en
mondelinge
presentatie

nee

MD1b Project 1: uitvoering procescijfer; verdere omschrijving en
eisen: zie Somtoday  50 individueel

schriftelijk
verslag  en
mondeling
presentatie

nee

4 MD2 Meesterproef: plan van aanpak  

A1 t/m A3, B1 t/
m B4, C1 t/m
C4, drie uit D1 t/
m D7 over het
gehele PTA; A4
minstens een
keer in PTA

20  _ nee

MD2a Meesterproef: plan van aanpak: productcijfer; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday  50 groep

schriftelijk
verslag en
mondelinge
presentatie

nee

Weging: V5: 40% V6: 60%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 onderzoeken en ontwerpenVWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 onderzoeken en ontwerpen

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

MD2b Meesterproef: plan van aanpak procescijfer; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday  50  individueel

schriftelijk
verslag  en
mondelinge
presentatie

nee

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 onderzoeken en ontwerpen



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

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

1 TWP1 Chemie Overal 5e editie: hfd 8: zuren; hfd 9: basen (vce)
Binas h/v 6 editie,
NL woordenboek,
rekenmachine

A8, A10, B1, B4,
C1, C2, C5, C7 75 10 individueel  schriftelijk ja

2 TWP2 Chemie Overal 5e editie: hdf 1: scheiden en reageren; hfd
2: bouwstenen van stoffen; hfd 3: moleculaire stoffen (vce)

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

A8, A10, A12,
B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3, C4,
C5, C6, D1, E1

75 10 individueel schriftelijk ja

3 TWP3 Chemie Overal 5e editie: hfd 4: zouten en zoutoplossingen;
hfd 5: reacties van zouten (vse+vce)

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

A10, B1, B2, B3,
C1, C2, C5 75 10 individueel schriftelijk ja

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

en groep

schriftelijk
verslag,

praktijk, digitale
en mondelinge

presentatie

nee

Weging: V5: 30% V6: 70%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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

3 TWP3 Getal & Ruimte 11e editie: hfd 9: kansverdelingen; hfd 11:
het toetsen van hypothesen (vse)

grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, E1,
E2, E3, E4, E5,
E6

75 30 individueel schriftelijk ja

4 HD1

Data verwerken: Getal & Ruimte: hfd 9: kansverdelingen, §6
en 7; hfd 11: het toetsen van hypothesen, §6 en 7;
keuzeonderwerp: Getal & Ruimte wiskunde C 11e editie: hfd
12: logisch redeneren; verdere omschrijving en eisen: zie
Somtoday (vse)

 
A1, A2, A3, E1,
E2, E3, E4, E5,
E6, E7, F

0 individueel schriftelijk
verslag nee

Weging: V5: 30% V6: 70%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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

2 TWP2
Getal & Ruimte 11e editie: hfd 9: exponentiële en
logaritmische functies, §2 t/m 5; hfd 10 meetkunde met
vectoren (vce)

grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, B1,
B2, B3, B4, B5,
E2, E3

75 20 individueel schriftelijk ja

3 TWP3 Getal & Ruimte 11e editie: hfd 11: integraalrekening; hfd 12
goniometrische formules (vce)

grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, C3,
D 75 20 individueel schriftelijk ja

4 HD1

Keuzonderwerp: Getal & Ruimte 11e editie: hfd K:
voortgezette integraalrekening; Getal & Ruimte 11e editie
wiskunde C: hfd 12: logisch redeneren; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)

grafische
rekenmachine F 0 individueel schriftelijk

verslag nee

Weging: V5: 40% V6: 60%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 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



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

ec/b
weg
dc toetsvorm afnamevorm her

2 TWP2 Getal & Ruimte 11e editie: hfd 10: meetkunde (vce) grafische
rekenmachine A1, A2, A3, G 75 15 individueel schriftelijk ja

3 TWP3 Getal & Ruimte 11e editie: hfd 9: kansverdelingen; hfd 11:
statistiek en ICT, §1 (vse)

grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, E1,
E2, E3, E4, E5 75 15 individueel schriftelijk ja

4 HD1 Getal & Ruimte 11e editie: hfd 11: statistiek en ICT; verdere
omschrijving en eisen: zie Somtoday (vse)

grafische
rekenmachine E6 0 individueel schriftelijk

verslag nee

Weging: V5: 30% V6: 70%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 wiskunde C

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 MD1 Cursus Open Universiteit: blok 8: correlatie en regressie
(vse)

grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, B6,
F 50 6 individueel schriftelijk nee

2 MD2 Cursus Open Universiteit: blok 9: vlakke meetkunde (vse) grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, D1,
D3, D4 50 6 individueel schriftelijk nee

MD3 Cursus Open Universiteit: blok 10: hypothese toetsen (vse) grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, B4,
B5 50 6 individueel schriftelijk nee

3 MD4 Cursus Open Universiteit: blok 11: kegelsneden (vse) grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, D2,
D3 50 6 individueel schriftelijk nee

MD5 Cursus Open Universiteit: blok 12: geschiedenis (vse) grafische
rekenmachine A1, A2, A3, F, G 50 6 individueel schriftelijk nee

4 MD6 Cursus Open Universiteit: blok 13: poissonverdeling (vse) grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, B4,
B7, F 50 6 individueel schriftelijk nee

MD7 Cursus Open Universiteit: blok 14: complexe getallen (vse) grafische
rekenmachine

A1, A2, A3, E1,
E2 50 6 individueel schriftelijk nee

Weging: V4: 42% V5: 42% V6: 16%

VWO 5 2021/2022 VWO 2020-2023 wiskunde D

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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