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VOORWOORD 

 

Oranjestad, september 2020 

Beste kandidaat,  

Jullie zitten inmiddels in je laatste schooljaar. Waarschijnlijk voor de meesten van jullie het meest 

spannende schooljaar van je carrière op Colegio Arubano. 

Het SE-boekje 2020-2021 bevat de regels waaraan je je als kandidaat moet houden. Lees het aandachtig 

door. Het niet nakomen van de regels kan vervelende gevolgen hebben. Je mentor zal tijdens de msl uur dit 

verder toelichten.  

Het examen 2020 – 2021 bestaat uit twee delen namelijk:  

 drie schoolexamens (SE),  

 één centraal examen (CE),  

De leerstofomschrijving van de verschillende vakken bevat een omschrijving van de exameneisen per vak. 

Het is een overzicht van: 

 welke onderdelen van het examenprogramma in het SE worden getoetst; 

 welke leerstof in welk onderdeel wordt getoetst;  

 de vorm waarin de leerstof wordt getoetst;  

 wanneer de schoolexamens worden afgenomen en wanneer de opdrachten moeten worden 

ingeleverd; 

 wat de duur is van de schoolexamens; 

 wat de weging is van de verschillende onderdelen;  

 welke SE herkanst mogen worden.  

Laat het SE-boekje ook door je ouder(s)/verzorger(s) lezen, dan weten zij waar je mee bezig bent.  

Er wordt veel van je verwacht, maar gelukkig sta je er niet alleen voor. Je leraren en mentor zijn er om je 

met raad en daad bij te staan. Aarzel niet aan hen iets te vragen als je twijfelt.  

Namens alle leraren, het onderwijs ondersteunend personeel en de teamleiders wensen wij je veel succes 

bij het plannen van je studie en het afleggen van schoolexamens. En mocht het even niet gaan zoals jij dat 

had gewild, neem dan even rust, zorg voor wat ontspanning en bedenk dan dat elke periode die je goed 

afsluit je dichter bij het diploma brengt.  

Namens de hele school, 

 

Mevr. R. Noël  

Examensecretaris  

 

Dhr.  T. Croes  

Voorzitter van de examencommissie  
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INLEIDING  
 

Het Schoolexamen en het gehele Centraal Examen vindt plaats in je laatste schooljaar.  

 

De uitwerking van deze examens vind je in deze Regeling schoolexamen VWO 

 

Sommige vakken kennen alleen een Schoolexamen (IK, FIL). Het cijfer voor het Schoolexamen is dan ook 

je eindexamencijfer. Bij andere vakken moet je eerst het Schoolexamen afsluiten om aan het Centraal 

Examen te mogen deelnemen. Het eindexamencijfer is dan het rekenkundig gemiddelde van het eindcijfer 

SE en het eindcijfer CE.  

 

Op de bladen met de regeling van het schoolexamen per vak vind je, voor elk van de vakken die jij volgt, 

informatie over de onderdelen van het schoolexamen in die vakken. Uiteraard vertelt je docent je nog veel 

meer.  

 

De schoolexamenroosters zijn hierin ook opgenomen (onder voorbehoud). Neem deze goed door en maak 

je studieplanning aan de hand hiervan. Bij de vakken waar nog geen rooster is vermeld, zul je dit uiterlijk 

één week vóór iedere SE-periode ontvangen.  
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BELANGRIJKE REGELINGEN/TIPS 
 

Het schoolexamen is een onderdeel van het eindexamen en bepaalt (met uitzondering van de vakken waar 

je geen centraal examen maakt) voor de helft het eindcijfer.  

 

Het eindcijfer voor het PWS wordt samen met het eindcijfer voor I&S opgeteld en het gemiddelde hiervan 

levert een eindcijfer (combinatiecijfer) op. De eindcijfers voor het PWS en het vak I&S mogen niet lager 

zijn dan een vier (4). Lager dan 4 houdt in dat je bent gezakt. Daarnaast moet je voldoen aan andere 

slagingscriteria.  

 

Laatkomen bij een (school)examen kan vervelende consequenties met zich meebrengen voor de 

examenkandidaat. Wij vragen daarom speciale aandacht voor de artikelen 7, 13, 14 en 15  uit ‘Nadere 

uitwerking Examenreglement AVO voor Vwo/Havo Colegio Arubano’ (zie verderop in dit SE-reglement). 

Hierin staan onder meer regelingen met betrekking tot laat komen door nalatigheid. Dit kan namelijk het 

cijfer ‘1’ opleveren.  

 

Als een kandidaat na 30 minuten na begin van het SE niet aanwezig is, kan hij/zij uitgesloten worden van 

het schoolexamen. De kandidaat wordt bij niet aanwezig zijn bij een schoolexamen niet uitgesloten als hij 

conform de bepalingen in het reglement aangetoond heeft dat hij ‘legaal’ afwezig is geweest of zonder 

opzet het SE verzuimd heeft. Niet aanwezig zijn bij een SE kan, als er sprake is van nalatigheid, het cijfer 

‘1’ opleveren. 

 

 Wij wijzen de examenkandidaten erop dat het de verantwoordelijkheid van de examenkandidaat is om 

deze bepalingen heel goed na te lezen bij het onderdeel “Nadere uitwerking….”, want eventuele uitsluiting 

van het schoolexamen of ongeldigverklaring van het schoolexamen kan tevens ontzegging van verdere 

deelname aan het centraal examen inhouden. Daarnaast moeten alle kandidaten hun mailbox en de 

informatieborden op school dagelijks raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste informatie en 

ontwikkelingen met betrekking tot het examen. 

 

 Bij ziekte neem je voorafgaand aan het schoolexamen contact op met de afdelingsconrector , belast met 
de eindexamenklassen. Volg daarna a.u.b. de Medwork meldingsprocedure. Let op! Dit kan gedurende het 
schooljaar veranderen. Vertel wat er aan de hand is en vraag om een doktersbriefje, waarin staat dat je 
door ziekte niet in staat bent aan het examen deel te nemen. Een doktersbriefje, waarin het woord 
‘examen’ of ‘schoolexamen’ ontbreekt, wordt niet aanvaard. Lever deze brief het liefst dezelfde dag nog in, 
doch uiterlijk binnen 3 dagen na ziekmelding. 
 

 In dit SE-reglement zijn tevens opgenomen de samenstelling van de diverse commissies, roosterschema’s 
voor het hele schooljaar en de leerstofverdeling per vak. In het onderdeel leerstofverdeling wordt per vak 
ook aandacht besteed aan eindcijferbepalingen, inleverdata van literatuurlijsten, scripties, etc. Neem de 
uiterste inleverdata voor deze literatuurlijsten, scripties etc. over in je jaaragenda, zodat je ze niet vergeet.  

 

Het zich niet houden aan deze afspraken kan verregaande gevolgen hebben, variërende van een 

nieuwe vervangende literatuurlijst tot het cijfer ‘1’. 

 

 Het vakkenpakket, dat opgenomen is in de Ex. 1 lijsten, die vlak voor het begin van het eerste 

schoolexamen bij de inspecteur van Onderwijs ingeleverd worden, mag niet worden gewijzigd met 

uitzondering van het laten vallen van een eventueel extra vak. Dit kan je voor of na het Centraal 

Schriftelijk Eindexamen laten vallen en alleen via Mevr. Noël van de examenklassen. 
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 Dit schooljaar zijn er 3 schoolexamenperiodes gepland. Een examenkandidaat heeft recht op 

maximaal 2 herkansingen in het examenjaar. De herkansingsmomenten voor de SE-perioden 1 en 2 

(niet alle vakken!) vinden dit jaar plaats na de SE2- periode. Een examenkandidaat die door ziekte 

verhinderd is om aanwezig te zijn bij een schoolexamen heeft recht op een inhaal-SE (niet te 

verwarren met een herkansing van een SE). Na iedere SE-periode is er een mogelijkheid voor een 

inhaal SE. Een gemiste herkansing, om wat voor reden dan ook, kan niet worden ingehaald. 

 

 Om mee te mogen doen aan een herkansing zul je 80 % van de (alle) lessen aanwezig moeten zijn. 

Als je aan deze voorwaarde voldoet, zul jij jezelf moeten inschrijven voor een herkansing. 

Inschrijven gaat via Magister. Instructies hiervoor zullen volgen.  

 

 Schrijf jezelf in voor een herkansing vóór de deadline, want daarna is de inschrijving gesloten en is 

het niet meer mogelijk om je in te schrijven. Geen inschrijving betekent dat je niet gaat herkansen. 

De deadline voor inschrijving voor de herkansingen schooljaar  is op 12 februari 2021 tot 16.00 

uur. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je je inschrijft. Ga dus niet op het allerlaatste moment 

proberen, want dan is het vaak te laat. Bij problemen met Magister kun je contact opnemen met 

dhr. Jorge A. de Sousa Fernandes Perna via fp.ict@colegioarubano.aw. Doe dit wel ruim voor de 

deadline en wacht er niet te lang mee. Heb je een schoolexamen gemist en moet je deze inhalen, 

dan hoef je je daarvoor niet in te schrijven via Magister. Je schrijft je dus alleen maar in als je een 

schoolexamen wilt herkansen, dus voor de tweede keer gaat doen. 

 

 Een inhaal van een herkansing kan niet, ook niet als je ziek was op de dag van de herkansing. Als je 

zonder reden niet komt opdagen bij een herkansing waarvoor je je had aangemeld via Magister, 

verlies je de kans op een herkansing.   
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NADERE UITWERKING EXAMENREGLEMENT AVO VOOR 

VWO/HAVO COLEGIO ARUBANO 2020 -2021 
  
1.  Algemeen 
  
1.1.  Het eindexamen wordt, conform de “Landsverordening voortgezet onderwijs”, geregeld in een 

“Landsbesluit, houdende algemene maatregelen”. Voor de inhoud van het meest recente 

landsbesluit, verwijzen we u naar de website van Directie Onderwijs (www.ea.aw). 

1.2.  Deze ‘Nadere uitwerking...’ regelt aangelegenheden, die niet of niet nader geregeld worden in 

bovengenoemd landsbesluit. 

1.3.  De ‘Nadere uitwerking...’ wordt vastgesteld onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

(S.V.O.A.). 

1.4.  De Algemene Leraren Vergadering doet een voorstel hieromtrent aan het bevoegd gezag. 

1.5.  Waar onderstaande bepalingen in strijd zijn met bovengenoemde Landsbesluiten gelden de 

bepalingen van de Landsbesluiten. 

1.6.  In gevallen waarin regels niet voorzien zijn in het examenregelement gelden de regels van het 

“Landsverordening Voortgezet Onderwijs van Aruba “Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen”.   

 

  
2.  Examencommissie/de ‘Kleine Commissie’ 

 

2.1.  Het schoolexamen wordt afgenomen door de eindexamencommissies VWO resp. HAVO van 

het Colegio Arubano. 

2.2.  De eindexamencommissies van het Colegio Arubano bestaan uit: 

a. de rector, voorzitter; 

b.conrector eindexamenklassen, secretaris; 

c. de leraren, die in het jaar van het eindexamen in de VWO- resp. HAVO-klassen in de 

examenvakken lesgeven. 

2.3.  Uit de eindexamencommissies wordt een ‘Kleine Commissie’ samengesteld en bekendgemaakt 

voor 1 oktober van het lopende schooljaar. 

2.4.  De ‘Kleine Commissie’ bestaat uit 6 leden, t.w.:  
a. De afdelingsconrector van de eindexamenklassen. 

b. 5 door de eindexamencommissie uit haar midden te benoemen leden. 

   In geval van ontstentenis van een of meer leden benoemt de voorzitter plaatsvervangende 

leden. 

c. Regel is dat de afdelingsconrector en voorzitter zich onthoudt van stemmen en dat de leden 

geen mentor of lesgevende docent van de kandidaat mogen zijn. 

2.5.  De rector van de eindexamencommissie is voorzitter van de ‘Kleine Commissie’. 

2.6.  De taak van de ‘Kleine Commissie’ is in ieder geval: 

 het doen van bindende uitspraken in gevallen van te laat komen, bedrog of andere 

onregelmatigheden, gepleegd tijdens het schoolexamen;  

 het doen van bindende uitspraken bij onwettig verzuim en bij verschillen van mening tussen 

de kandidaat en de examinator of examinator en de supervisor; 

 het doen van bindende uitspraken in andere gevallen betreffende het schoolexamen, die bij 

haar ter beoordeling wordt gebracht, zoals ten aanzien van het profielwerkstuk; 

 het doen van bindende uitspraken in de gevallen van verzoeken tot uitstel van afgesproken 

data met betrekking tot de inlevering van conceptscripties, scripties en literatuurlijsten. 
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2.7.  a. Iedere vorm van onregelmatigheid m.b.t. het schoolexamen dient onmiddellijk na 

constatering gemeld te worden bij de afdelingsconrector. 

  b. Bij verschil van mening tussen kandidaat en examinator en bij andere klachten, dient de 

kandidaat binnen 3 schooldagen een schriftelijk verzoek in bij de voorzitter van de 

desbetreffende ‘Kleine Commissie’. 

2.8.  Besluiten van de ‘Kleine Commissie’ worden met meerderheid van stemmen genomen: 

a. elk lid brengt een stem uit, blanco stemmen of zich onthouden van stemmen is niet 

toegestaan. 

b. indien er tussen één der leden van de ‘Kleine Commissie’ en de wederpartij een bijzondere 

relatie bestaat (zie ook lid 2.4.c), kan dit lid zich verschonen. In dat geval wordt dit lid 

vervangen door een door de voorzitter te benoemen plaatsvervangend lid. 

2.9.   Elke beslissing van de ‘Kleine Commissie’ wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de 

betrokkene, zijn ouders of de persoon/personen belast met het ouderlijk gezag en aan de 

eindexamencommissie bekendgemaakt. 

2.10.  Tegen de beslissing van de ‘Kleine Commissie’ kan de kandidaat in beroep gaan bij de rector. 

Hiertoe dient hij binnen drie schooldagen na de bekendmaking van de beslissing van de ‘Kleine 

Commissie’ een schriftelijk verzoek in bij de rector. De rector, gehoord hebbende de kandidaat, 

doet binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoekschrift een bindende uitspraak. 

2.11.  Indien de kandidaat het niet eens is met de uitspraak van de rector, kan de kandidaat in beroep 

gaan bij het bestuur van S.V.O.A. die een bezwaarcommissie aanstelt. 

 

  
3.  Inrichting en organisatie van het schoolexamen 

 

3.1. De kandidaten ontvangen vóór 1 oktober van het schooljaar waarin examen wordt 

gedaan een ‘Regeling schoolexamen’, waarin vermeld staan: 

a. de wijze waarop het schoolexamen wordt afgenomen: schriftelijk, mondeling, door middel 

van een practicum of een kijk- en luistervaardigheidstoets. 

b. de stof van het schoolexamen. 

c. de duur van het schoolexamen. 

d. de waardering van de onderdelen per vak. 

e. de datum van het schoolexamen. 

3.2. Het schoolexamen wordt gehouden onder toezicht van de leraren van het Colegio Arubano. 

3.3. De inrichting en organisatie van het schoolexamen vallen onder verantwoordelijkheid van de 

rector. 

3.4. Verzoeken tot uitstel voor de inlevering van conceptscripties, scripties of literatuurlijsten 

worden beoordeeld door de ‘Kleine Commissie’. Het verzoek wordt tenminste twee 

schooldagen vóór het vervallen van de deadline schriftelijk en met redenen omkleed bij de 

voorzitter van de ‘Kleine Commissie’ ingediend. 
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4.  Taak vaksecties 

 

4.1.  De vaksecties dienen uiterlijk 12 mei van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar, waarin 

het schoolexamen wordt afgenomen, bij het rectoraat alle onder artikel 3.1 a t/m d vermelde 

gegevens in. 

De rector zorgt ervoor dat deze overzichten aan het begin van het examenjaar aan de kandidaten 

wordt bekendgemaakt. 

4.2.  De opgaven voor een schriftelijk schoolexamen worden uiterlijk een week vóór het 

schoolexamen bij het rectoraat ingeleverd. 

 

 

5.  Examinatoren 

 

5.1.  De examinator is de leraar van wie de kandidaat in het examenjaar les krijgt in het desbetreffende 

examenvak of diens door de rector aan te wijzen vervanger. 

5.2.  De examinatoren van elke vaksectie stellen gezamenlijk de opgaven voor de schoolexamens en 

de daarbij behorende normen vast. 

5.3.  De examinatoren van elke vaksectie zijn verantwoordelijk voor het schoolexamen in hun vak. 

Zij corrigeren het werk volgens de in artikel 5.2. vastgestelde correctienormen. 

 

 

6.  Mondelinge Schoolexamen en supervisoren 
 

6.1.  Bij een mondeling schoolexamen kan de examinator terzijde worden gestaan door een 

supervisor. 

6.2.  De rector wijst, in overleg met de secties, indien nodig voor elk mondeling schoolexamen een 

supervisor aan. 

6.3.  De supervisor draagt samen met de examinator zorg voor een ordelijk en correct verloop van 

het schoolexamen. Hij ziet toe dat het schoolexamen op een adequate wijze wordt afgenomen 

en houdt een verslag bij in het daartoe bestemde protocol. 

6.4.  De examinator kan gebruikmaken van een recorder als hij/zij niet bijgestaan kan worden door 

een supervisor. Het schoolexamen wordt dan in zijn geheel opgenomen op de recorder en 

vervangt in zo’n geval het protocol. 

6.5.  Indien een kandidaat een mondeling examen moet inhalen, dient hij op de eerste dag waarop de 

Medwork arts hem beter verklaard contact op te nemen met de lesgevende docent om een nieuwe 

afspraak te maken. 

 

7.  Het schriftelijk schoolexamen 

 

7.1.  In elk lokaal waarin een schriftelijk schoolexamen wordt afgenomen, is er een klok waarop de 

surveillant de begintijd van het SE instelt. 

7.2a  Laatkomers bij een schriftelijk of practicum schoolexamen worden na 30 minuten na de aanvang 

niet meer toegelaten tot het betreffende SE De kandidaat wordt door de surveillant meteen naar 

de conrector verwezen. Door de ‘Kleine Commissie’ wordt nagegaan of er sprake is van opzet, 

nalatigheid of overmacht. 

7.2b  Ingeval van opzettelijk te laat komen zal de ‘Kleine Commissie’ tot uitsluiting van de kandidaat 

besluiten. 

7.2c  Ingeval van te laat komen vanwege nalatigheid of te laat inleveren van onderdelen van het SE 

kan de ‘Kleine Commissie’ besluiten dat de kandidaat het cijfer ‘1’ krijgt voor het SE , of voor  

een onderdeel van het SE, dan wel een door de sectie in de Regeling Schoolexamen vastgelegde 

maatregel. 

7.2d  Ingeval van overmacht krijgt de kandidaat een nieuwe kans om het gemiste schoolexamen te 

maken. 
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7.3.  Een kandidaat die minder dan 30 minuten te laat is wordt door de surveillant na het registreren 

van de tijd van binnenkomst toegelaten tot het SE-lokaal. Te laat komen geeft de kandidaat niet 

het recht tot doorwerken als de tijd is verstreken. 

7.4.  Kandidaten mogen binnen 45 minuten na de aanvang van het schoolexamen het lokaal niet 

verlaten. 

7.5.  Vijftien minuten vóór het einde van het schoolexamen deelt de surveillant de nog aanwezige 

kandidaten mee: “Jullie hebben nog 15 minuten”. Gedurende deze 15 minuten mogen de 

kandidaten het lokaal niet meer verlaten. 

7.6.  Kandidaten met dyslexie hebben recht op een verlenging van het schriftelijk schoolexamen met 

maximaal 30 minuten.  

7.7.  Kandidaten met ernstige gehoor- of gezichtsstoornissen hebben recht op aanpassingen van het 

schoolexamen. Deze aanpassingen worden door de schoolleiding in overleg met de kandidaten 

gefaciliteerd. 

 

 

8.  De afhandeling van het schriftelijk schoolexamen 

 

8.1.  De examinator stelt de kandidaten en de secretaris van de eindexamencommissie zo spoedig 

mogelijk in kennis van het cijfer voor het schriftelijk schoolexamen. De secretaris stelt op zijn 

beurt de leden van de examencommissie van de resultaten in kennis. 

8.2.  De secretaris stelt de kandidaten in de gelegenheid de definitieve cijfers te controleren. 

8.3.  Opgaven, normen en het gemaakte werk worden zo spoedig mogelijk bij de secretaris 

ingeleverd. Deze bewaart het werk tot 1 april van het volgend cursusjaar. 

 

 

9.  Het mondeling schoolexamen 

 

9.1.  De mondelinge schoolexamens worden afgenomen door de examinator. 

9.2.  Na een voorstel daartoe door de examinator, wordt het cijfer voor een mondeling schoolexamen 

door examinator en supervisor na onderling overleg definitief vastgesteld. In geval er geen 

supervisor bij het mondeling aanwezig is, moet het mondelinge SE opgenomen worden op een 

recorder. De examinator bepaalt het cijfer. 

9.3.  De examinator stelt de secretaris van de eindexamencommissie zo spoedig mogelijk op de 

hoogte van het cijfer voor het mondeling schoolexamen. De secretaris draagt zorg voor de 

bekendmaking van het cijfer aan de kandidaten. 

9.4  Indien de kandidaat mondelinge schoolexamens heeft gemist vanwege een geldige reden, 

worden deze zo snel mogelijk nadat de kandidaat weer op school is, ingehaald. 

 

 

10.  Werkstuk en practicum 

 

10.1.  Een schoolexamen kan voor een deel uit een werkstuk of een practicum bestaan. 

10.2.  Het onderwerp van het werkstuk wordt vastgesteld in overleg met en met goedkeuring van de 

examinator. 

10.3.  De kennis van de in het werkstuk of practicum verwerkte stof wordt tijdens het schoolexamen 

getoetst. 

10.4.  Tijdens dit schoolexamen kan behalve de stof van het werkstuk of practicum andere stof getoetst 

worden. 

10.5.  De examinator stelt de secretaris van de eindexamencommissie zo spoedig mogelijk op de 

hoogte van het cijfer voor het werkstuk of het practicum. De secretaris zorgt voor de mededeling. 

10.6.  Ook ten aanzien van het werkstuk of practicum, zijn de artikelen 7 en 8 van het SE-reglement 

van toepassing. 
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10.7.  Indien een kandidaat een mondeling examen moet inhalen, dient hij op de eerste dag waarop de 

Medwork arts hem beter verklaard contact op te nemen met de lesgevende docent om een nieuwe 

afspraak te maken. 

10.8  Bij het laat inleveren van PWS zal dit tenkoste gaan van je cijfer. Er zal één punt worden 

afgetrokken van het cijfer 10 voor elke dag dat het pws niet op tijd is ingeleverd. Indien het 

PWS cijfer lager is dan een 4, krijgt de kandidaat de mogelijkheid om het pws te verbeteren 

waarbij het eindresultaat niet hoger dan een 4 kan worden. 

10.9          Bij het laat inleveren van PO zal dit tenkoste gaan van je cijfer. Er zal één punt worden 

afgetrokken van het cijfer 10 voor elke dag dat het PO niet op tijd is ingeleverd. Er is geen 

mogelijkheid om dit cijfer te verbeteren. 

10.10   Bij onregelmatigheden bij verslagen van pws en PO, kan de kleine commissie de volgende 

maatregelen nemen:  

 Een deel van de uitwerkingen van het verslag wordt niet meegeteld in de beoordeling. 

 Voor het gemaakte werk wordt een 1,0 toegekend, al dan niet met behoud van het recht op 

herkansen, volgens de regeling in 10.8 en 10.9. 

 De kandidaat wordt verdere deelname aan het examen (schoolexamen en centraal examen) 

ontzegd. 

 Het is verplicht om een kopie te bewaren van alle verslagen die ingeleverd worden.  

 Houd je aan de inlevermomenten die zijn vastgesteld. De inlever momenten van pws staan 

in de pws regeling. Alle andere inlever momenten staan in dit doceument. Alleen wanneer 

de examensecretaris meedeelt dat het inlevertijdstip verandert, is dit geldig! 

 Een werkstuk of verslag moet bij de vakdocent ingeleverd worden. Indien deze, b.v wegens 

ziekte, afwezig is, kan het werkstuk uitsluitend bij het examensecretaris ingeleverd worden. 

 De kandidaat kan een bewijs van inleveren ontvangen indien er om gevraagd wordt. In het 

geval van problemen dient dit bewijs overlegd te kunnen worden. 

 Elektronisch inleveren van schoolexamenwerk kan alleen na toestemming van de docent en 

dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 Inleveren gebeurt in een vooraf met de vakdocent overeengekomen bestandsvorm. 

 Inleveren gebeurt op een vooraf door de docent aangegeven mailaccount. 

 Inleveren gebeurt voor of op een met de docent overeengekomen moment. 

 De datum (en het tijdstip) waarop de docent het werk heeft ontvangen geldt als 

inlevermoment, niet het moment van verzenden. 

10.11 Indien een kandidaat door overmacht verhinderd is op de dag van inleveren (nadat dit telefonisch 

samen met de afdelingconrector is vastgesteld) en de kandidaat heeft het in te leveren werk nog 

niet aan de docent gegeven, mag hij/zij als volgt handelen:  

 Het werk wordt als bijlage bij een E-mail naar het school-E-mail adres van de docent verzonden 

(indien nodig is dit altijd bij de administratie verkrijgbaar)  

 De kandidaat constateert dat de mail inclusief bijlage daadwerkelijk op het juiste adres zijn 

ontvangen  

 De kandidaat bewaart de verzonden E-mail in de map “verzonden berichten”  

 Als het werk fysiek moest worden ingeleverd, geeft de kandidaat, zodra hij/zij weer op school 

aanwezig is, het werk aan de vakdocent.  

 Plagiaat wordt als onregelmatigheid aangemerkt, ook wanneer de oorspronkelijke schrijver een 

medekandidaat is of een ex-kandidaat van school.  
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10.12 Plagiaat en de gevolgen.  

Volgens de richtlijnen mogen teksten en ideeën van anderen niet samengevat en/of gewijzigd en 

vervolgens eventueel gepresenteerd worden als eigen werk. Daarnaast kunnen handelingen zoals 

citeren en parafraseren onder plagiaat vallen als de bron niet, onduidelijk of onvoldoende wordt 

vermeld.  

Indien een kandidaat zich volgens deze richtlijnen schuldig heeft gemaakt aan plagiaat, zijn de 

volgende sancties van toepassing: 

 Indien duidelijk aangetoond is dat een kandidaat zich schuldig heeft gemaakt aan plagiaat bij het 

maken van een profielwerkstuk, een PO of een presentatie, dan wordt de sanctie door de kleine 

commissie beslist. Dit kan leiden tot o.a. maar niet beperkt tot, een 1,0, punten kan worden 

afgetrokken of uitsluiting van het examen. 

 

11.  Beoordeling 

 

11.1a  De examinator gebruikt een van de cijfers 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers met 

een decimaal als cijfer van elk deel van het SE. 

11.1b  Aan de onder 11.1a bedoelde cijfers dient de betekenis te worden gegeven, als beschreven in 

het landsbesluit waarnaar verwezen wordt in artikel 1.1. 

11.2.  Uit de beoordeling van alle schoolexamens voor een bepaald vak leidt de examinator het 

eindcijfer voor het schoolexamen af. Het eindcijfer wordt op tienden nauwkeurig bepaald. 

11.3.  Voor het vaststellen van het eindcijfer van het schoolexamen zijn de beoordelingen van de 

afzonderlijke schoolexamens in een vak gelijkwaardig, tenzij anders is aangegeven in de SE-

regelingen. 

 

 

12.  Mededelingen eindcijfer schoolexamen 

 

12.1.  Het eindcijfer voor het schoolexamen wordt uiterlijk één maand vóór de aanvang van het 

centrale schriftelijk examen aan de kandidaten meegedeeld. 

 

 

13.  Sancties en andere maatregelen bij het schoolexamen 

 

13.1a  Indien een kandidaat zich onttrokken heeft aan één of meer onderdelen van het schoolexamen 

en dit wordt vóór, tijdens of na het schoolexamen ontdekt, dan wordt hem de deelneming of de 

verdere deelneming aan het schoolexamen ontzegd of het schoolexamen ongeldig verklaard. 

13.1b  Indien een kandidaat zich t.a.v. het schoolexamen schuldig heeft gemaakt aan bedrog en dit 

wordt vóór, tijdens of na het schoolexamen ontdekt, dan wordt hem de deelneming of de verdere 

deelneming aan het schoolexamen ontzegd of het schoolexamen ongeldig verklaard. 

13.1c  Indien een kandidaat zich aan enige andere onregelmatigheid heeft schuldig gemaakt en dit 

wordt vóór, tijdens of na het schoolexamen ontdekt, dan kan hem de deelneming of de verdere 

deelneming aan het schoolexamen worden ontzegd of het schoolexamen ongeldig verklaard. 

 

Onder onregelmatigheden worden in ieder geval de navolgende gedragingen, handelingen en of 

nalaten begrepen:  
• Het zich niet houden aan afspraken die opgenomen zijn in de "Nadere uitwerking 

Examenreglement AVO voor H/V Colegio Arubano". 

• Het gedurende het schoolexamen, in het lokaal in bezit hebben van materiaal of 

informatie gerelateerd aan het schoolexamen, welke niet door de school is verstrekt. 

• Het gedurende het schoolexamen raadplegen van andere personen of andere dan door 

de school verstrekte bronnen, zonder toestemming vooraf van de surveillanten. 

• Het niet opvolgen van de richtlijnen van de schoolleiding en van de surveillanten ten 

aanzien van het schoolexamen.  
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Voorts wordt iedere gedraging, handeling, doen of nalaten van een kandidaat die het resultaat 

van het schoolexamen voor zichzelf of voor een ander op onrechtmatige wijze kan beïnvloeden, 

als onregelmatig in voornoemde zin gekwalificeerd 

 

13.2a  Ontzegging van deelneming of verdere deelneming aan het schoolexamen, of 

ongeldigverklaring van het schoolexamen, houdt in ontzegging van deelneming of de verdere 

deelneming aan het centrale schriftelijk examen. 

13.2b  Ongeldigverklaring van het schoolexamen nadat het centrale schriftelijk examen heeft 

plaatsgevonden houdt in dat alle examencijfers komen te vervallen. 

 

13.3  Op de overtreding van een of meer van de regels en/of normen in dit reglement vervat kan de 

rector op voordracht van ‘De Kleine Commissie’ of in geval van beroep, het schoolbestuur, de 

navolgende sancties of maatregelen op de overtreders opleggen (c.q. bevestigen):  
• Het geven van een schriftelijke waarschuwing 

• Het toekennen van het cijfer "1" voor een schoolexamen. 

• Ontzegging van verdere deelneming aan het schoolexamen  
 

 

14  Procedure besluitvorming en mededelingen bij het nemen van sancties bij het 

schoolexamen. 

 

14.1.  Het besluit tot ontzegging van de verdere deelneming aan het schoolexamen of de ongeldig 

verklaring van het schoolexamen wordt genomen door de ‘Kleine Commissie’. De kandidaat 

wordt bij het nemen van het besluit gehoord. 

14.2.  Het besluit tot ontzegging van verdere deelneming aan het schoolexamen of de 

ongeldigverklaring van het schoolexamen wordt door de rector aan de kandidaat of zijn ouders, 

voogden of personen belast met het ouderlijk gezag zo spoedig mogelijk meegedeeld. 

14.3.  Het besluit tot ontzegging van verdere deelneming aan het schoolexamen of de 

ongeldigverklaring van het schoolexamen wordt door de rector aan de Inspecteur van Onderwijs 

en aan het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk meegedeeld. 

14.4.  Het besluit tot het nemen van andere sancties bij het schoolexamen wordt door de rector zo 

spoedig mogelijk meegedeeld aan de kandidaat of zijn ouders of andere personen belast met het 

ouderlijk gezag. 

 

 

15.  Absentie 

 

15.1.  Als een kandidaat door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is een 

schoolexamen bij te wonen, wordt dit telefonisch of schriftelijk vóór de aanvang van het 

schoolexamen gemeld aan de rector of diens plaatsvervanger. 

15.2.  In geval van ziekte dient een kandidaat zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 schooldagen 

een verklaring over te leggen afgegeven en ondertekend door een arts van Medwork, waarin 

duidelijk wordt vastgesteld, dat de kandidaat om medische redenen onmogelijk aan dit onderdeel 

van het examen kon deelnemen. Een verklaring waarin het woord “examen” ontbreekt, wordt 

niet aanvaard. 

15.3.  In geval de kandidaat zich beroept op overmacht moet dit ten genoegen van de ‘Kleine 

Commissie’ voldoende zijn aangetoond. De secretaris van de ‘Kleine Commissie’ legt dit vast 

in een verslag voor de Examencommissie. 

15.4.  Voor een kandidaat die zich niet kan beroepen op de in 15.2. genoemde medische verklaring of 

het in artikel 15.3. genoemde verslag is artikel 13 dan van toepassing. 

 

16. Inhaal van het schoolexamen. 
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16.1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de ‘Kleine Commissie’, 

verhinderd is bij een SE aanwezig te zijn, wordt hem de gelegenheid gegeven het SE in te halen 

tijdens de inhaaldagen.  

16.2. Indien een kandidaat wegens ziekte, met in achtneming van art. 15.2,  verhinderd is in een SE 

tegenwoordig te zijn, wordt hem de gelegenheid gegeven het SE in te halen op de inhaaldag 

genoemd bij art. 16.1 

16.3. Bij afwezigheid bij een inhaal-/zieken SE heeft de examenkandidaat in principe geen recht op 

een inhaal van een inhaal. Hij krijgt dan het cijfer ‘1’ voor het niet gemaakte werk 

17.  Herkansing van het schoolexamen,  

 

17.1.  Elke examenkandidaat heeft recht op de herkansing van twee (2) schoolexamens in het 

examenjaar.  

17.2. Per examenjaar wordt in de SE-regeling vastgelegd welke onderdelen van de schoolexamens 

herkanst mogen worden. 

17.3. De herkansingen voor schooljaar 2020-2021 zullen plaatsvinden in week 05 (3, 4 en 5 februari 

2021). 

17.4. Een schoolexamen waarvoor door ‘het zich onttrekken aan’ of een andere onregelmatigheid 

het cijfer ‘1' is gegeven, wordt niet herkanst. 

17.5. Bij herkansing telt het hoogste cijfer. 

17.6. Bij afwezigheid bij een herkansing van een SE vervalt het recht van herkansing van het SE. 

17.7. Een kandidaat die zich niet heeft gehouden aan de 80-20 procent aanwezigheidsregeling wordt 

het recht op herkansing ontnomen. 

 De 80-20 regeling is een regeling die bepaalt of een kandidaat wel of niet recht heeft op een 

herkansing voor een SE-onderdeel. Hierbij geldt dat een kandidaat alleen onderdelen mag 

herkansen indien de kandidaat 80% of meer van alle lessen heeft bijgewoond. 

 Deze 80% heeft betrekking op alle door de docent geregistreerde of verantwoorde lessen in 

Magister. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen geoorloofd of ongeoorloof verzuim, 

beide tellen mee. 

 

 

18.  Regeling combinatiecijfer  

 

Bij de uitslagbepaling wordt op het havo het gemiddelde van de eindcijfers van Individu en 

Samenleving en het profielwerkstuk aangemerkt als het eindcijfer van één vak.  

Voor elk onderdeel van het combinatiecijfer geldt dat een kandidaat voor zijn prestatie 

tenminste het cijfer 4,0 dient te behalen. Een niet geleverde prestatie wordt aangemerkt als een 

‘onregelmatigheid’ en resulteert in het cijfer 1,0.  

Het eindcijfer I&S ligt vast aan het einde van de vierde klas. Het cijfer voor het 

profielwerkstuk wordt vastgesteld nadat het werkstuk is ingeleverd in het eindexamenjaar . 

Inleverdatum profielwerkstuk is 5 februari 2021.  
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19. Slaag- / zakregeling (onder voorbehoud) 

 

Om te slagen moet een kandidaat voldoen aan onderstaande bepalingen. 

Bepaling 1 gaat uitsluitend over de behaalde cijfers voor het Centraal Examen (Centraal 

Schriftelijk Examen). Die cijfers zijn afgerond op 1 decimaal. 

Bepalingen 3, 4 en 5 zijn van toepassing op de eindcijfers. Dat is het gemiddelde van SE en 

CSE. Of, bij de vakken zonder CSE, alleen het SE-eindcijfer. Eindcijfers zijn afgerond op een 

geheel getal. Het combinatiecijfer telt ook mee als eindcijfer.  

  

Een kandidaat is geslaagd indien aan alle volgende bepalingen is voldaan:  

1. Het gemiddelde van de cijfers behaald voor het CSE is ten minste 5,5.  

Een kandidaat is dus gezakt als het (niet afgeronde) gemiddelde cijfer voor het CSE lager is 

dan een 5,5. Een 5,499 is hier dus niet toereikend. 
2. Bij geen van de vakken CKV en LO is de beoordeling ‘onvoldoende’. 

3. Het vak waarop het profieldwerkstuk is gebaseerd moet deel uitmaken van het pakket  

  van vakken behorende bij het profiel dat de kandidaat heeft gekozen 

4. Geen eindcijfer lager dan een 4 (ook niet voor de vakken die deel uitmaken van het   

  combinatiecijfer*)  

5. De Rekentoets is gedaan. 

6. Bij geen van de onderdelen van het combinatiecijfer is het eindcijfer lager dan een 4. 

De behaalde eindcijfers voldoen aan een van de volgende regels. Hierbij telt het 

combinatiecijfer als één eindcijfer. 

7. Alle eindcijfers zijn 6 of hoger.  

8. Er is één eindcijfer 5 en alle overige eindcijfers zijn 6 of hoger. 

9. Er is één (1) eindcijfer 4 of er zijn twee eindcijfers 5 met tenminste 2 overpunten en of er is één 

eindcijfer 4 en één eindcijfer 5 met tenminste 3 overpunten. 

10. Er is ten hoogste één 5 als eindcijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde A of 

B behaald. Een kandidaat is dus gezakt als: 

a. er meer dan één 5 voor deze vakken is behaald.  

b.er een 4 of lager voor deze vakken is behaald. 

 

* Berekening van het combinatie cijfer VWO en HAVO:  

 Het combinatiecijfer is het gemiddelde van I&S en PWS 

 Het combinatiecijfer is het gemiddelde van gehele cijfer. Dit betekent dat de cijfers voor I&S en 

PWS (elk) eerst worden afgerond op een geheel cijfer (0.5 en hoger worden naar boven 

afgerond). Daarna wordt het combinatiecijfer berekend en dit wordt vervolgens ook weer 

afgerond op een heel cijfer. 

 

 

20.  Vrijstelling van een vak  

   

 Kandidaten die zijn afgewezen en die zich het volgende schooljaar opnieuw aan het eindexamen 

onderwerpen kunnen vrijgesteld worden van het onderzoek in het vak waarvoor zij ten minste een 7 

dan wel een beoordeling ruim voldoende hebben gekregen. Het cijfer voor het schoolexamen 

alsmede dat van het centraal examen van dat vak moeten tenminste 6,0 bedragen Deze vrijstelling 

geldt slechts voor het jaar onmiddellijk volgend op het jaar waarin het examen is afgelegd. 
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21.  Slotbepaling 

 

21.1.  Dit reglement wordt aangehaald met ‘Nadere uitwerking Examenreglement AVO voor 

VWO/HAVO Colegio Arubano 2019 -2020’. 

21.2.  Waar in de tekst van het schoolexamen reglement “hij”, “hem” en “zijn” staat vermeld, kan ook 

gelezen worden respectievelijk “zij”, “haar” en “haar”. 

21.3.  In gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien, gelden de regels van het 

“Landsverordening Voortgezet Onderwijs van Aruba “Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen”.   

21.4             Ministeriele regelingen die gedurende het examen jaar opgesteld worden, prevaleren boven dit 

reglement. 
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EXAMENCOMMISSIE VWO 2020 – 2021 
 

1 T. Croes Voorzitter 

2 R. Noël Secretaris 

3 Brandts, B Lid Aardrijkskunde 

4 Driel, G. van Lid Aardrijkskunde 

5 Nava, T. Lid Aardrijkskunde 

6 Zande R, Lid Bedrijfseconomie 

7 Curiel, D. Lid Biologie 

8 Gemerts, L.C.H. Lid Biologie 

9 Kelly, R. Lid Biologie 

10  Koolman, C. Lid Biologie 

11 Hooijmaaijers, F. Lid Culturele en kunstzinnige vorming 

12 R. Maduro Lid Culturele en kunstzinnige vorming 

13 Gomes-Henriquez, D. Lid Economie 

14 Hernandez, M. Lid Engels 

15 Nie-Lardy, V. van Lid Engels 

16 Bredie, A. Lid Engels 

17 Renfrum, R. Lid Engels 

18 Tromp, C Lid Engels 

19 Williams, D.R. Lid Engels 

20 Dresscher, E Lid Filosofie 

21 Cameron, A.M.C. Lid Geschiedenis 

22 Korsten, M.F. Lid Geschiedenis 

23 Ellis, R. Lid Informatica 

24 Flanegin-Postuma, P. Lid Lichamelijke opvoeding 

25 Nesty, P. Lid Lichamelijke opvoeding 

26 Perez, K. Lid Lichamelijke opvoeding 

27 Sint Jago, Y. Lid Lichamelijke opvoeding 

28     Toppenberg, A. Lid Lichamelijke opvoeding 

 

 

 

 

 

 



 

Regeling schoolexamen Colegio Arubano VWO 2020/2021 

18 

29 Chaudron, E. Lid Natuurkunde 

30 Hooyschuur, J. Lid Nederlands 

31 Veen, M.F.T. van der Lid Nederlands 

32 Weert, N. de Lid Nederlands 

33 Croes, R. Lid Papiamento 

34 Cuba-Arendsz, S. de Lid Papiamento 

35 Fernandes Perna-Silva, Z. Lid Papiamento 

36 Goeloe, J. Lid Scheikunde 

37 Kock, G. Lid Scheikunde 

38 Fernandez, R. Lid Spaans 

39 Kock-Maduro, M. Lid Spaans 

40 Rincones, E Lid Spaans 

41     Bant, W. Lid Spaans 

42 Kokx, T. Lid Wiskunde B 

43 Nobrega-Nicolas, K. de Lid Wiskunde B 

44 Vlaun, J. Lid Wiskunde A 

45 Zimmerman, I. Lid Wiskunde A 

46 Couprie, C Lid Frans 

47    

48    

49    

50    

51    
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Kleine commissie 
 

 Croes T. Voorzitter 

 Noël, R Secretaris 

1 Gemerts, L Lid 

2 Kelly, R Lid 

3 Kock, G Lid 

4 Nesty, P Lid 

5 Fernandes-Perna Silva, Z Lid 

6 Zimmerman, I Lid 

7   

8   

9   
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NIET-HERKANSBARE SCHOOLEXAMENS VOOR HET 

EXAMENJAAR 2020 – 2021 
 

Vak afdeling Vwo 

NEDERLANDS SE-2-SE-3A-SE-3B/BISKANDIDATEN SE-2 en SE-3 

ENGELS SE-1, SE-2 en SE-3 

SPAANS SE-1, SE-2 en SE-3 

PAPIAMENTO SE-1, SE-2 en SE-3 

FRANS SE-1, SE-2 en SE-3 

WISKUNDE A  SE-1 en SE-3 

WISKUNDE B  SE-2 en SE-3 

NATUURKUNDE  SE-3 

SCHEIKUNDE SE-1 en SE-3 

BIOLOGIE SE-3 

ECONOMIE SE-3 

BEDRIJFSECONOMIE SE-3 

GESCHIEDENIS SE-3 

AARDRIJKSKUNDE SE-3 

INFORMATIEKUNDE. SE-2 EN SE-3 

FILOSOFIE SE-3 
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JAARKALENDER CA 2020-2021 

 

CSE 1ste en 

2de tijdvak 
SE 

Inhaal /her SE 
CP-week Vrije toets gedeelte Vakantiedagen  Opmerkingen 

Week ma di wo do vr  

‘20-33 10/aug 11/aug info 12/aug 13/aug 14/aug  

34 17/aug 18/aug 19/aug 20/aug 21/aug  

35 24/aug 25/aug 26/aug 27/aug 28/aug  

36 31/aug 01/sep 02/sep 03/sep 04/sep 31 aug -3 sept online lessen  

37 07/sep 08/sep 09/sep 10/sep 11/sep  

38 14/sep 15/sep 16/sep 17/sep 18/sep  

39 21/sep 22/sep 23/sep 24/sep 25/sep  

40 28/sep 29/sep 30/sep 01/okt 02/okt ATV  

41 05/okt 06/okt 07/okt 08/okt 09/okt  

42 12/okt 13/okt 14/okt 15/okt 16/okt  

43 19/okt 20/okt 21/okt 22/okt 23/okt  

44 26/okt 27 okt 28/okt 29/okt 30/okt CP1/SE1 

45 02/nov 03/nov 04/nov 05/nov inhaal CP1 06/nov inhaal CP1  

46 09/nov inhaal CP1 10/nov inhaal SE1 11/nov inhaal SE1 12/nov 13/nov Inhaal SE (10 &11 nov)/inhaal CP 

47 16/nov 17/nov 18/nov 19/nov 20/nov  

48 23/nov 24/nov 25/nov 26/nov 27/nov  

49 30/nov 01/dec 02/dec 03/dec 04/dec  

50 07/dec deadline cijfers 

inleveren  
08/dec 09/dec rapp.verg 10/dec rapp. Verg. 11/dec rapp.verg. Verkort rooster 

51 14/dec rapp. Verg.  15/dec 16/dec 17dec Rapport 1 18/dec 18 dec. Kerstviering/ Rapport 1 

52 21/dec 22/dec 23/dec 24/dec 25/dec Kerstvakantie 

53 28/dec 29/dec 30/dec 31/dec 01/jan Kerstvakantie 

’21-1 04/jan 05/jan 06/jan 07/jan ouderavond lesg.  08/jan  

2 11/jan 12/jan 13/jan 14 jan 15 jan CP2/SE2 

3 18/jan 19/jan 20/jan 21/jan 22/jan  

4 25/jan 26/jan Inhaal CP2 27/jan Inhaal CP2 28/jan Inhaal CP2 29/jan Inhaal SE2 Inhaal SE (29 jan.&1 febr.)/Inhaal CP 

5 01/feb Inhaal SE2 02/feb 03/feb 04/feb 05/feb  

6 08/feb ATV 09/feb 10/feb 11/feb 12/feb  

7 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb  

8 22/feb 23/feb 24/feb 25/feb 26/feb Herkansing SE1, SE2 (24-25-26 feb) 

9 
01/mrt 02/mrt 03/mrt 04/mrt 

05/mrt/deadline cijfers 

inleveren 
 

10 08/mrt 09/mrt Rapp.verg2 10/mrt Rapp.verg. 2 11/mrtRapp. verg.2 12/mrt Rapp. verg.2 Verkort rooster 

11 15/mrt 16/mrt/Rapport 2 17/mrt 18/mrt 19/mrt Rapport 2 

12 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt 26/mrt CP3/SE3 

13 29/mrt 30/mrt 31/mrt 1/apr 2/apr  

14 05/apr 06/apr 07/apr 08/apr 09 /apr  

15 12/apr 13/apr 14/apr 15/apr 16/apr Inhaal SE 3 (14&15 Apr)/CP3 

16 19/apr 20/apr 21/apr 22/apr 23/apr  

17 26/apr ATV 27/apr 28/apr 29/apr  30/apr   

18 
03/mei 04/mei 05/mei 06/mei examentraining 

07/mei 

examentraining 
 

19 10/mei 11/mei 12/mei 13/mei 14/mei CSE TV1 

20 17/mei 18/mei 19/mei 20/mei 21/mei CSE TV1 

21 24/mei 25/mei 26/mei 27/mei 28/mei CSE TV1 

22 31/mei 1/juni 2/juni 3/juni 4/juni CSE TV1 

23 07 /juni 08 /juni 09/juni 10/juni 11/juni  

24 14/juni 15/juni 16/juni uitslag tijdvak 1 17/juni 18/juni  

25 21/juni 22/juni 23/juni 24/juni 25/juni CSE TV2/CP4 

26 
28/juni 29/juni 30/juni 

1/ juli deadline cijfers 

inleveren  
 2/juli uitslag tijdvak 2 Inhaal CP4 

27 5/juli 6/juli 7/juli 8/juli 9/juli 8 juli revisie/Rapport 3 
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ROOSTERS SE PERIODE 1, 2 en 3 
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        SE EERSTE PERIODE VWO 2020– 2021 
Week 44-45 (27 okt t/m 04 nov 2020) 

 

(ONDER VOORBEHOUD!) 

 

 

Datum Vak Tijd  Vak Tijd 

27 oktober 2020 EC 07:30 – 09:30    

28 oktober 2020 NE 07:30 – 10:30  FIL 11:45 – 13:45 

29 oktober 2020 BI Mondeling  

30 minuten. 

 SP 11:15-13:15 

30 oktober 2020 INF 07:30 – 08:30  

 

SK P 10:00 – 12:00 

02 november 2020 FA 07:30 – 09:30  BE 11:15 – 13:15 

03 november 2020 NA 07:30 – 09:30    

04 november 2020 WA 

WB 

07:30 – 09:30 

07:30 – 09:30 

 GS 11:15 – 12:45 

 

 

 

Rooster mondeling SE Papiamento Gespreksvaardigheid wordt een week voor het begin van de SE-

periode bekend gemaakt 

Inhaal SE vindt plaats in week 46 (10 en 11 november 2020) 

Alleen Biskandidaten en zij-instromers hebben naast hun mondeling ook een schrijfvaardigheid SE EN 

in deze periode. SE vindt plaats op 5 november 14:30. 

Rooster mondeling SE BI wordt een week voor het begin van de SE periode bekend gemaakt. 

Voor de  bis-kandidaten geldt dat er een inhaaltoets GS van 90 minuten moet worden gemaakt in 

december 2020 over de Geschiedenis van Latijns-Amerika. Deze telt mee voor 10% bij het eindcijfer 

in V6. De inhaaltoets wordt op maandag 14 december gemaakt. 

Examenkandidaten moeten na de oktobervakantie hun LO-lessen geven. De lesvoorbereiding, 

instructievideo en powerpoint moeten uiterlijk 2 oktober worden ingeleverd 
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        SE TWEEDE PERIODE VWO 2020 – 2021 
Week 2-3 (14 jan t/m 22 jan 2021) 

 

(ONDER VOORBEHOUD!) 

 

 

 

 

 

 

  

Datum Vak Tijd Vak Tijd 

14 januari 2021 NA 07.30 – 09.30  AK 11:15 – 12:45 

 15 januari 2021 EC  07:30 - 09:30  FIL 11:15 – 13:15 

18 januari 2021 GS 07:30 – 09:00  SK 

 

11:15 – 13:15 

11:15 – 13:15 

 

19 januari 2021 BE  07:30 – 09:30  EN 11:15 – 12:45 

 20 januari 2021 WA 

WB 

07:30 – 09:30 

07:30 – 09:30 

   

21 januari 2021 BIO 07.30 – 10.00    

22 januari 2021 PAP 

 

07:30 – 09.30  INF  11.15 – 12.15 

20 januari 2021 EN KLV n.o.t.k.    

22 januari 2021 FA KLV n.o.t.k.    

23 januari 2021 SP KLV n.o.t.k.    

Rooster mondeling SE Frans Spreekvaardigheid wordt een week voor het begin van de SE-periode 

bekend gemaakt 

Rooster mondeling SE Nederlands spreekvaardigheid wordt een week voor het begin van de SE-

periode bekend gemaakt 

Rooster mondeling SE Spaans spreekvaardigheid wordt een week voor het begin van de SE-periode 

bekend gemaakt. Dit geld alleen voor de Bis-kandidaten. 

Kijk- en Luistervaardigheid Engels zal plaatsvinden op 20 januari 2020. 

Kijk- en Luistervaardigheid Frans zal plaatsvinden op 22 januari 2020. 

Kijk- en Luistervaardigheid Spaans zal plaatsvinden op 23 januari 2020. 

Bis-kandidaten en zij-instromers moeten een PO doen voor WA. Deze PO begint in week 6 en moet 

in week 10 ingeleverd worden. 

Bis-kandidaten en zij-instromers moeten een PO doen voor INF. Deze PO begint moet op 8 januari 

2021 ingeleverd worden. 

Inhaal SE 2 vindt plaats in week 5 (29 januari 2021 en 01 februari 2020)  

Herkansing SE1-SE2 vindt plaats in week 8 (24, 25 en 26 februari 2020) 
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           SE DERDE PERIODE VWO 2020 – 2021 
Week 12-13 (23 mrt t/m 31 mrt 2021) 

 

(ONDER VOORBEHOUD!) 

 

Datum Vak Tijd  Vak Tijd 

22 maart 2021 *NA Practicum 07:30-08:30  *NA Practicum 09:00-10:00 

23 maart 2021 SP 07:30-09:30  BE 11:15 – 13:15 

24 maart 2021 SK 07:30 – 09:30  PAP 11:15 – 13:45 

 25 maart 2021 BI Practicum  

 

07:30 – 10.00  AK  

 

 

 

11:15 – 12:45 

 

26 maart 2021 FA 07:30 – 10:30  WA 

WB 

11:15 – 13:15 

11:15 – 13:15 

29 maart 2021 GS 07:30 – 09:00    

30 maart 2021 NA  

 

07:30 – 10:30    

31 maart 2021 EC 07:30-09:30  INF 11:15 – 12:15 

 

 

 

 

 

 

  

Rooster mondeling SE Nederlands literatuur wordt een week voor het begin van de SE-periode 
bekend gemaakt 

Rooster mondeling SE Engels spreekvaardigheid wordt een week voor het begin van de SE-periode 
bekend gemaakt 

Inhaal S.E vindt plaats in week  15 (14- 15 april 2020) 

*Practicum NA vindt plaats op 22 maart en wordt in twee sessies verdeelt. Eerste sessie 07:30-8:30 
en  tweede sessie 9:00-10:00. Dit is één dag voor het  begin van het officiële SE periode 3. 

Practicum BI wordt in één sessie gedaan van 07:30-10:00. 

De deadline van de Praktische Opdracht Filosofie is op maandag 19 april. 
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HERKANSINGEN 
 

Herkansingen SE 1 en SE 2 nemen plaats op 24, 25 en 26 februari 

2021. 

 

Herkansen kan alleen als de kandidaat 80% of meer van alle 

lessen heeft bijgewoond. 

 

HOU REKENING HIERMEE! 
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INRICHTING, LEERSTOFOMSCHRIJVING, BEPALING EINDCIJFER 
SCHOOLEXAMEN PER VAK 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-q77rnv7cAhWmwVkKHY64AfwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.indiamart.com/milan-book/&psig=AOvVaw3WhxrvGDxZUySwEBP4AmIO&ust=1534944182905340


 

Regeling schoolexamen Colegio Arubano VWO 2020/2021 

28 
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SCHOOLEXAMEN  VWO  2020 – 2021: NEDERLANDS 

  
ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur 

(min) 

Herkansing 

SE 1 Schrijfvaardigheid 3x Schriftelijk 180 

min. 

Ja 

SE 2 Spreekvaardigheid 2x Mondeling  15 min. Nee 

SE 3a Literatuur V5 1x Schriftelijk  Nee 

SE 3b Literatuur V6 2x Mondeling 30 min. Nee 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen  (EC) (3xSE1)+(2xSE2)+(1xSE3a)+(2xSE

3b) / 8 

 
1. LEERSTOFOMSCHRIJVING 

SE1 

De kandidaat dient tijdens het schoolexamen een betoog in het Nederlands te schrijven. Het betoog wordt 

beoordeeld op formele indeling, inhoud, taalgebruik en netheid. De kandidaat mag tijdens het 

schoolexamen gebruik maken van zelf meegebrachte, meerdelige en meertalige woordenboeken.  

 

De kandidaat: 

- Kan vanuit een gegeven standpunt een betoog schrijven waarbij argumenten worden uitgewerkt 

en daarbij redenen worden aangegeven voor of tegen het standpunt; 

- Kan in grammaticaal correct Nederlands een logische en consequente gedachtelijn opschrijven 

met hier en daar een niet hinderlijk zijspoor.  

- Relaties als oorzaak en gevolg, voor- en nadelen, overeenkomst en vergelijking, zijn duidelijk 

aangegeven.  

- Het verband tussen zinnen en zinsdelen in samengestelde zinnen is over het algemeen goed 

aangegeven door het gebruik van juiste verwijs- en verbindingswoorden.  

- Alinea’s zijn verbonden tot een coherent betoog; 

- Brengt variatie in woordgebruik aan om herhaling te voorkomen. De woordkeuze is meestal 

adequaat, er wordt slechts een enkele fout gemaakt; 

- Geeft een heldere structuur aan de tekst, gebruikt witregels, marges en zo nodig kopjes. Stemt de 

lay-out af op doel en publiek. 

 

 

SE-2 

Voor het schoolexamen Spreekvaardigheid bereidt de kandidaat een informatieve spreekbeurt voor over 

poëzie. Voorafgaand aan de presentatie bestudeert de kandidaat diverse soorten poëzie en  

verschillende stijlen, poëzie-analyse en leest/analyseert door de docent aangeboden gedichten. Bovendien 

neemt de kandidaat een zelfgekozen gedicht en een zelfgeschreven gedicht mee naar het examen. 

 

De twee gedichten (een gekozen (niet uit de reader) en een zelfgeschreven) worden uiterlijk 16 december 

2020 voor 12.30u in hard copy ingeleverd bij de docent. 

 

De kandidaat: 

-  Kan relevante informatie verzamelen, verwerken en een adequate presentatie geven met 

argumenten voor of tegen een bepaald standpunt, of voor- en nadelen van diverse opties met het 

oog op doel, publiek en gespreksvorm.  

De presentatie heeft de vaste indeling: inleiding – kern – slot; 

- Kan adequaat, vloeiend en spontaan,  reageren op bijdragen van luisteraars of 

gespreksdeelnemers; 
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- Kan het publiek de opbouw en structuur duidelijk maken en volgt deze ook; 

- Kan langere stukken tekst produceren in een normaal tempo; hoewel er tijdens het zoeken           

naar patronen en uitdrukkingen, aarzelingen voorkomen, zijn er weinig, overigens niet storende 

pauzes; 

- Maakt gebruik van middelen voor tekstcohesie (bijvoorbeeld signaal- en verbindingswoorden) 

om uitingen te verbinden tot een heldere, samenhangende tekst; 

- Kan de poëzietheorie toepassen in een eigen geschreven en voorgedragen gedicht; 

- Kan gedichten interpreteren; 

 

 

 

SE3 

 

NB: De bis-kandidaten en zij-instromers hebben een andere lijst zie leerstof omschrijving Bis- 

        kandidaten op blz. 32-33-34. 

 

SE-3a 

In VWO5 leest de kandidaat 4 boeken die tevens getoetst worden. Deze boeken staan op de VWO6-

literatuurlijst maar worden niet meer bevraagd in VWO6. 

Titels: 

- Het besluit van Mai – Anil Ramdas, niveau 2 

- Oeroeg – Hella Haasse, niveau 3 

- Mijn zuster de negerin – Cola Debrot, niveau 3 

- Één titel naar keuze van Frank Martinus Arion, niveau 4 

De kandidaat maakt tevens twee verwerkingsopdrachten over de literatuur. 

Het eindcijfer (1 toets over 4 boeken en 2 verwerkingsopdrachten) telt 1x mee als SE3a. 

 

SE3b 
 - 8 titels, 32 punten 

3 themaboeken naar keuze 

Een titel uit onderstaande lijst: 

- Multatuli, Max Havelaar 

- M. Emants, Een nagelaten bekentenis 

- F. van Eeden, Van de koele meren des doods 

- L. Couperus, Langs lijnen van geleidelijkheid 

- F. Bordewijk, Karakter 

4 boeken naar keuze 

SE3b telt 2x mee in VWO6. Hiermee heeft literatuur  een weging van 3x in totaal. 

Tijdens het schoolexamen vindt een kritisch gesprek plaats over de Nederlandse literatuur. De kandidaat 

toont in het gesprek dat hij literaire tekstsoorten kan herkennen en onderscheiden, en literaire begrippen 

kan hanteren in de interpretatie van literaire teksten. Uitgangspunt voor het gesprek is een lijst van literaire 

werken die door de kandidaat is opgesteld. De examinator bepaalt of de lijst en de secundaire literatuur 

acceptabel zijn. Tijdens het schoolexamen kunnen ook hoofdzaken uit de literaire theorie en de 

literatuurgeschiedenis, zoals die zijn behandeld tijdens de lessen, ter sprake komen.  

De kandidaat: 

- Kan literatuur interpreterend, kritisch en reflecterend lezen; 

- kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire begrippen hanteren in de 

interpretatie van literaire teksten. 

- Kan causale verbanden leggen  op het niveau van handelingen van personages en de 

gebeurtenissen; 

- Kan expliciete doelen en motieven van personages opmerken; 

- Kan impliciete doelen en motieven van personages benoemen; 

- Kan betekenis geven aan symbolen; 
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- Kan aangeven welke vraagstukken centraal staan en de hoofdgedachte of boodschap van de tekst 

weergeven; 

- Kan de tekst ook met morele en cognitieve argumenten evalueren; 

- Kan uiteenzetten tot welke inzichten de tekst heeft geleid; 

- Kan interesses in bepaalde vraagstukken motiveren; 

-  Kan de persoonlijke literaire smaak en ontwikkeling beschrijven. 
- kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis, en de gelezen literaire werken 

plaatsen in dit historisch perspectief. 

Het schoolexamen wordt in het Nederlands afgenomen, maar bij de beoordeling wordt gekeken naar de 

inhoud van datgene wat wordt gezegd en niet naar de kwaliteit van het spreken zelf. Voor de beoordeling 

wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsformulier dat van tevoren met de kandidaten wordt besproken 

en te vinden is in de reader.  

   

De lijst van literaire werken moet voldoen aan de volgende punten: 

a. De lijst bevat minimaal twaalf van oorsprong Nederlandstalige werken; vier van deze twaalf 

boeken zijn reeds in VWO5 gelezen en getoetst. 

b. De onder punt a. genoemde lijst bevat minimaal drie boeken over één thema; de themaboeken 

worden ondersteund door minimaal drie secundaire teksten, zoals een recensie of boekkritiek. 

Deze secundaire teksten dienen geschreven te zijn door een literatuurexpert, dat wil zeggen iemand 

die expertise heeft met schrijven over literatuur. 

c. Aan elk boek van de lijst is een niveau gekoppeld. Zie hiervoor 

http://www.lezenvoordelijst.nl/pdf/nederlands-15-tm-19-jaar.pdf en daarnaast het overzicht dat is 

opgenomen in de syllabus literatuur. De optelsom van de niveaus per boek is minimaal 32 punten. 

Indien de optelsom met acht gelezen boeken nog geen 32 punten is, kan de kandidaat ervoor kiezen 

om meer dan acht boeken op de lijst te zetten of om een of meer boeken op de lijst te vervangen 

door boeken die meer punten opleveren. 

d. De getypte lijst dient uiterlijk woensdag 3 maart 2021 vóór 12:30 uur in tweevoud bij de 

examinator te worden ingeleverd. De secundaire literatuur dient in eenvoud te worden ingeleverd. 

Indien de lijst niet tijdig wordt ingeleverd, wordt een gedeelte van de lijst vervangen door werken 

die door de sectie zijn bepaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lezenvoordelijst.nl/pdf/nederlands-15-tm-19-jaar.pdf
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SCHOOLEXAMEN  VWO  2020 – 2021: NEDERLANDS  BIS 

 
    ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur 

(min) 

Herkansing 

SE 1 Schrijfvaardigheid 3x Schriftelijk 180 min. Ja 

SE 2 Spreekvaardigheid 2x Mondeling  15 min. Nee 

SE3 Literatuur V6 3x Mondeling 30 min. Nee 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen  (EC) (3xSE1)+(2xSE2)+(3xSE3b) / 8 

 

LEERSTOFOMSCHRIJVING 

 

SE1 

De kandidaat dient tijdens het schoolexamen een betoog in het Nederlands te schrijven. Het betoog wordt 

beoordeeld op formele indeling, inhoud, taalgebruik en netheid. De kandidaat mag tijdens het 

schoolexamen gebruik maken van zelf meegebrachte, meerdelige en meertalige woordenboeken.  

 

De kandidaat: 

- Kan vanuit een gegeven standpunt een betoog schrijven waarbij argumenten worden uitgewerkt 

en daarbij redenen worden aangegeven voor of tegen het standpunt; 

- Kan in grammaticaal correct Nederlands een logische en consequente gedachtelijn opschrijven 

met hier en daar een niet hinderlijk zijspoor.  

- Relaties als oorzaak en gevolg, voor- en nadelen, overeenkomst en vergelijking, zijn duidelijk 

aangegeven.  

- Het verband tussen zinnen en zinsdelen in samengestelde zinnen is over het algemeen goed 

aangegeven door het gebruik van juiste verwijs- en verbindingswoorden.  

- Alinea’s zijn verbonden tot een coherent betoog; 

- Brengt variatie in woordgebruik aan om herhaling te voorkomen. De woordkeuze is meestal 

adequaat, er wordt slechts een enkele fout gemaakt; 

- Geeft een heldere structuur aan de tekst, gebruikt witregels, marges en zo nodig kopjes. Stemt de 

lay-out af op doel en publiek. 

 

 

SE-2 

Voor het schoolexamen Spreekvaardigheid bereidt de kandidaat een informatieve spreekbeurt voor over 

poëzie. Voorafgaand aan de presentatie bestudeert de kandidaat diverse soorten poëzie en  

verschillende stijlen, poëzie-analyse en leest/analyseert door de docent aangeboden gedichten. Bovendien 

neemt de kandidaat een zelfgekozen gedicht en een zelfgeschreven gedicht mee naar het examen. 

 

De twee gedichten (een gekozen (niet uit de reader) en een zelfgeschreven) worden uiterlijk 16 december 

2020 voor 12.30u in hard copy ingeleverd bij de docent. 

 

De kandidaat: 

-  Kan relevante informatie verzamelen, verwerken en een adequate presentatie geven met 

argumenten voor of tegen een bepaald standpunt, of voor- en nadelen van diverse opties met het 

oog op doel, publiek en gespreksvorm.  

De presentatie heeft de vaste indeling: inleiding – kern – slot; 

- Kan adequaat, vloeiend en spontaan,  reageren op bijdragen van luisteraars of 

gespreksdeelnemers; 

- Kan het publiek de opbouw en structuur duidelijk maken en volgt deze ook; 
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- Kan langere stukken tekst produceren in een normaal tempo; hoewel er tijdens het zoeken           

naar patronen en uitdrukkingen, aarzelingen voorkomen, zijn er weinig, overigens niet storende 

pauzes; 

- Maakt gebruik van middelen voor tekstcohesie (bijvoorbeeld signaal- en verbindingswoorden) 

om uitingen te verbinden tot een heldere, samenhangende tekst; 

- Kan de poëzietheorie toepassen in een eigen geschreven en voorgedragen gedicht; 

- Kan gedichten interpreteren; 

 

 

 

SE3 

Tijdens het schoolexamen vindt een kritisch gesprek plaats over de Nederlandse literatuur. De kandidaat 

toont in het gesprek dat hij literaire tekstsoorten kan herkennen en onderscheiden, en literaire begrippen 

kan hanteren in de interpretatie van literaire teksten. Uitgangspunt voor het gesprek is een lijst van 

literaire werken die door de kandidaat is opgesteld. De examinator bepaalt of de lijst en de secundaire 

literatuur acceptabel zijn. Tijdens het schoolexamen kunnen ook hoofdzaken uit de literaire theorie zoals 

die zijn behandeld tijdens de lessen ter sprake komen. De kandidaat: - Kan literatuur interpreterend, 

kritisch en reflecterend lezen; - Kan causale verbanden leggen  op het niveau van handelingen van 

personages en de gebeurtenissen; - Kan expliciete doelen en motieven van personages opmerken; - Kan 

impliciete doelen en motieven van personages benoemen; - Kan betekenis geven aan symbolen; - Kan 

aangeven welke vraagstukken centraal staan en de hoofdgedachte of boodschap van de tekst weergeven; 

- Kan de tekst ook met morele en cognitieve argumenten evalueren; - Kan uiteenzetten tot welke 

inzichten de tekst heeft geleid; - Kan interesses in bepaalde vraagstukken motiveren; -  Kan de 

persoonlijke literaire smaak en ontwikkeling beschrijven. Het schoolexamen wordt in het Nederlands 

afgenomen, maar bij de beoordeling wordt gekeken naar de inhoud van datgene wat wordt gezegd en 

niet naar de kwaliteit van het spreken zelf. Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een 

beoordelingsformulier dat van tevoren met de kandidaten wordt besproken en te vinden is in de reader.  

 

Literatuurlijst BIS-kandidaten: 

12 titels, 40 punten 

3 themaboeken naar keuze 

4 Caribische boeken, waarvan 1 titel van F.M. Arion (zie lijst syllabus) 

Een titel uit onderstaande lijst: 

- Multatuli, Max Havelaar 

- M. Emants, Een nagelaten bekentenis 

- F. van Eeden, Van de koele meren des doods 

- L. Couperus, Langs lijnen van geleidelijkheid 

- F. Bordewijk, Karakter 

4 boeken naar keuze 

     

De lijst van literaire werken moet voldoen aan de volgende punten:  

a. De lijst bevat minimaal twaalf van oorsprong Nederlandstalige werken.   

b. De onder punt a. genoemde lijst bevat minimaal vier Caribische werken; hierbij is het verplicht om 

minstens één roman te lezen van Frank Martinus  

c. De onder punt a. genoemde lijst bevat minimaal drie boeken over één thema; de themaboeken worden 

ondersteund door minimaal drie secundaire teksten, zoals een recensie of boekkritiek. Deze secundaire 

teksten dienen geschreven te zijn door een literatuurexpert, dat wil zeggen iemand die expertise heeft 

met schrijven over literatuur.  

d. Aan elk boek van de lijst is een niveau gekoppeld. Zie hiervoor 

http://www.lezenvoordelijst.nl/pdf/nederlands-15-tm-19-jaar.pdf en daarnaast het overzicht van de 

Caribische boeken, dat is opgenomen in de syllabus literatuur. De optelsom van de niveaus per boek is 

minimaal 40 punten. Indien de optelsom met twaalf gelezen boeken nog geen 40 punten is, kan de 

kandidaat ervoor kiezen om meer dan twaalf boeken op de lijst te zetten of om een of meer boeken op de 

lijst te vervangen door boeken die meer punten opleveren. 
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 e. De getypte lijst dient uiterlijk woensdag 3 maart 2021 vóór 12:30 uur in tweevoud bij de 

examinator te worden ingeleverd. De secundaire literatuur dient in eenvoud te worden ingeleverd. Indien 

de lijst niet tijdig wordt ingeleverd, wordt een gedeelte van de lijst vervangen door werken die door de 

sectie zijn bepaald. 
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SCHOOLEXAMEN VWO 2020 – 2021: ENGELS  

 
1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur 

(min) 

Herkansing 

SE2 Literatuur 3 Schriftelijk 90 min Nee 

SE2  Kijk- en Luistervaardigheid 2 online 60 min Nee 

SE3 Spreekvaardigheid (Fluency) 2 Mondeling 15 min Nee 

Bepaling 

Eindcijfer 

Schoolexam

en  (EC) 

EC =2(SE V5 sv) + 2(SE2 

klv) + 3(SE2 lit) + 2(SE3 

mon)  / 9 

    

**SE V5 Letter writing (sv) is herkaansbaar  

Herkansing in week 8 (februari 2021) 

 

 

 

2. LEERSTOFOMSCHRIJVING 

 

SE-1 

 Schrijfvaardigheid 

LET OP! Alleen de bis-kandidaten moeten SE schrijfvaardigheid in SE 1 maken. Alle andere 

kandidaten hebben dit al in V5 afgesloten en hoeven het niet meer te doen. SE 

schrijfvaardigheid EN vindt plaats op 5 november 14:30. 

 

 

SE-2 

 
 

 

 

 

 Literatuur 

Het inzicht in en kennis van de literatuur wordt getoetst aan de hand van de literatuurlijst. 

De kandidaat dient 6 (zes) werken te kiezen uit de door de sectie opgestelde 

literatuurlijst.  Let op! Brideshead Revisited is verplicht (zie bijlage). Van de in totaal 6 

(zes) werken dient 1 (een) van vóór 1900 te dateren; 2 (twee) Brits na 1900; 2 (twee) 

Amerikaans na 1900 en 1 (een) Caraïbisch. Op de getypte literatuurlijst moeten per boek 

titel en auteur worden vermeld.  

 

Tijdens het SE mag de kandidaat gebruik maken van eigen woordenboek(en). Namelijk, 

en/en, en/ne, ne/en, ne/ne, thuistaal/en. 

 

De kandidaat is verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van een correcte literatuurlijst. 

De getypte literatuurlijst moet uiterlijk 14 oktober 2020 vóór 14:10 persoonlijk ingeleverd 

worden bij de examinator. Indien de literatuurlijst niet tijdig wordt ingeleverd, wordt de 

kandidaat verwezen naar de ‘Kleine Commissie’. In geval van nalatigheid kan de kandidaat 

een ‘1’ worden toegekend of wordt de kandidaat getoetst aan de hand van een literatuurlijst 

die door de sectie Engels is opgesteld. Mocht de kandidaat boeken op de lijst hebben 

vermeld die niet zijn toegestaan, dan worden voor deze boeken geen scorepunten toegekend. 
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SE-2   

 
 

 

SE-3 

 

 
**Herkansing 1 SE V5 

 

 

 
 

 
 

 Kijk- en Luistervaardigheid 

De toets bestaat uit een audio- en video-deel. Naar aanleiding hiervan beantwoordt de 

kandidaat schriftelijk vragen. Er mogen tijdens dit SE geen aantekeningen gemaakt worden.  

 

De toets is ontwikkeld door Cito. 

 

 Spreekvaardigheid 

Spreek- en gespreksvaardigheid worden getoetst aan de hand van een Engelstalig artikel dat 

de kandidaat zelf uitgekozen en voorbereid heeft. Het artikel moet aan de volgende eisen 

voldoen: relevant educatief onderwerp, omvang minimaal 2000 woorden, afkomstig uit 

een tijdschrift van de maanden juni t/m maart in het lopende schooljaar en op VWO niveau. 

Het artikel moet goedgekeurd zijn door de docent. 

 

Tijdens het SE dient de kandidaat vragen te beantwoorden die het artikel als uitgangspunt 

heeft.  

 

Bij de beoordeling wordt gelet op lexicon en woordgebruik, grammaticale correctheid, 

interactie, fluency, coherentie en uitspraak. 

 

Het artikel moet uiterlijk 27 januari 2021 vóór 14:10 persoonlijk ingeleverd worden bij de 

examinator. Het artikel wordt niet geaccepteerd zonder duidelijke bronvermelding, 

publicatie datum en aantal woorden. Indien het artikel niet tijdig wordt ingeleverd, ontvangt 

de kandidaat een vervangend artikel van de sectie Engels. 

 

 Schrijfvaardigheid 

Op grond van een gegeven casus, die in het Engels gesteld is, schrijft de kandidaat een 

zakelijke brief in correct Engels. De lengte dient minimaal 150 woorden te zijn.  

 

Bij de beoordeling wordt o.a. gelet op lengte, inhoud, grammatica, toon, stijl en netheid.  

 

Tijdens het SE mag de kandidaat gebruik maken van eigen woordenboek(en). Namelijk, 

en/en, en/ne, ne/en, ne/ne, en/thuistaal, ne/thuistaal, thuistaal/ne, thuistaal/en. Het gebruik 

van “Prepositional Dictionaries” en een Thesaurus zijn niet toegestaan.  
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ENGLISH BOOKLIST 

VWO 6 2020 – 2021 
 

 Students have to read a total of 6 books.  

 Compulsory Book: Brideshead Revisited 

 1 Before 1900 

 1 British after 1900 

 2 American after 1900 

 1 Caribbean 
 
 
Before 1900 
Sense and sensibility     Jane Austen 
Frankenstein     Mary Shelley  
Silas Marner      George Eliot  
Wuthering Heights    Emily Bronte  

The Picture of Dorian Gray   Oscar Wilde 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde   R.L. Stevenson 
The Scarlet Letter                             Nathaniel Hawthorne 
The adventures of Huckleberry Finn Mark Twain 
 
 
 
British after 1900 
Animal Farm      George Orwell 

1984       George Orwell 
The killjoy      Anne Fine 
A Clockwork Orange    Anthony Burgess 
The lake of darkness    Ruth Rendell 
Brave New World     Aldus Huxley 
Notes on a scandal    Zoe Heller 
Lord of the flies      William Golding  
My name is Leon     Kit de Waal 
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American after 1900 
The kite runner     Khaled Hosseini 
The color purple      Alice Walker  
One flew over the cuckoo’s nest  Ken Kesey 
To kill a mockingbird    Harper Lee 
The catcher in the rye    J.D. Salinger 
The boys from Brazil    Ira Levin 
The Great Gatsby     F. Scott Fitzgerald 

The Circle      Dave Eggers 
 

Caribbean 
The year in San Fernando   Michael Anthony  
Green days by the river   Michael Anthony 
A brighter sun     Samuel Selvon 
Miguel Street     V.S. Naipaul 
Wide Sargasso Sea    Jean Rhys  
The hummingbird tree    Ian MacDonald  
To Sir, with love     E.R. Braithwaite 
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SCHOOLEXAMEN  VWO  2020 – 2021 PAPIAMENTO 

 
1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE HABILIDAD/Tema PESO SORTO 

DI 

PRUEBA 

Duracion 

(min) 

Her 

SE 1 Habilidad di papia y combersa 1x Oral 15   min. No 

SE 2 Literatura 2x Skirbi 120 min No  

SE 3 Habilidad di skirbi 1x Skirbi 150 min. No 

Calculacion di cifra final pa S.E  EC = (1xSE1+2xSE2+1xSE3)/4 

 

 
2. BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN 

SE-1  Habilidad di papia y combersa 

Het onderwerp is gekoppeld aan een artikel dat de kandidaat zelf heeft uitgekozen en voorbereid. 

Het onderwerp/artikel voldoet aan de volgende eisen:  

- relevant onderzoek; 

- omvang 1000–1100 woorden; 

- afkomstig uit een tijdschrift, krant of internetsite van de maanden mei 2016 t/m augustus 2020 op 

VWO-niveau; 

- het onderwerp/artikel moet goedgekeurd worden door de examinator.  

 

Tijdens het S.E.: 
- houdt de kandidaat een mondelinge presentatie van het onderwerp volgens een van tevoren 

afgesproken structuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Powerpoint-slideshow, bestaande uit 8-
10 slides. Tijdsduur is 7 minuten; 

- beantwoordt de kandidaat vragen die het onderwerp/artikel als uitgangspunt hebben; 
- beantwoordt de kandidaat vragen van een alledaags karakter. 

Bij de beoordeling wordt gelet op taal- en woordgebruik, grammaticale correctheid, interactie, 

vloeiendheid bij het spreken, coherentie en uitspraak. 

Het onderwerp/artikel moet uiterlijk 2 oktober 2020 ingeleverd zijn bij de examinator vóór 13:30 uur.  

 

ERK Niveau: C1 

Indien het onderwerp en artikel niet tijdig wordt ingeleverd, wordt de kandidaat verwezen naar de 

‘Kleine Commisie’. In geval van nalatigheid kan de kandidaat een ‘1’ worden toegekend.  

 

 

SE-2 Literatura 

Het schriftelijk schoolonderzoek strekkende literatuur duurt 120 minuten. 
De kandidaat heeft ten behoeve van het schriftelijk schoolonderzoek een lijst ingeleverd met daarop minstens 8 
literaire werken uit bijgevoegde literatuurlijst, alsmede een auteur. De literatuurlijst die de kandidaat inlevert 
bevat: vier verplichte proza-werken en vier proza-werken naar keuze. De literatuurlijst bevat de naam van de 
kandidaat en de examennummer. 
 
De vragen kunnen betrekking hebben op: 
 

1. het thema, de motieven, de titel, (eventueel de ondertitel), het motto,  de plaats  van  handeling, de tijd 
en ruimte en de personages in het literaire werk; 

2. de auteur van het literaire werk;  
3. het literair-historisch perspectief van het literaire werk;  
4. het genre van het literaire werk;  
5. de vorm en inhoud van het literaire werk;  
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6. de literatuurgeschiedenis, c.q. Caribische literatuurgeschiedenis. 
 
Verder bestaat het schoolonderzoek uit vragen over: 

1. literaire termen 
2. literatuur geschiedenis 

 

De kandidaat is verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van de literatuurlijst (formulier). De 

literatuurlijst moet uiterlijk 4 december 2020 vóór 14:10 persoonlijk ingeleverd worden bij de 

examinator. Indien de literatuurlijst  niet tijdig wordt ingeleverd, wordt de kandidaat verwezen naar de 

‘Kleine Commisie’. In geval van nalatigheid kan de kandidaat een ‘1’ worden toegekend. 

De definitieve literatuurlijst wordt via de vakleerkracht aan de kandidaten bekend gemaakt aan het begin 

van het schooljaar. Het bijbehorende formulier wordt door de vakleerkracht aan de examenkandidaat 

uitgereikt aan het begin van het schooljaar. 

 

 

 

SE-3 Habilidad di skirbi 

De schriftelijke toets wordt afgenomen in 150 minuten. Deze toets betreft schrijfvaardigheid en 

argumentatieve vaardigheden. 

De kandidaat dient tijdens het schoolexamen een betoog in het Papiaments te schrijven. Het betoog 

wordt beoordeeld op formele indeling en structuur, inhoud, taalgebruik, grammatica, spelling en netheid. 

De kandidaat mag tijdens het schoolexamen gebruik maken van zelf meegebrachte, meerdelige en 

meertalige woordenboeken.  

De kandidaat krijgt een drietal korte texten aangeboden waaruit hij één kiest. Aan de hand van de inhoud 

van de gekozen schrijft de kandiaat een gedocumenteerde tekst, waarvan tekstsoort, doel en publiek 

gegeven worden. De kandidaat schrijft en betoog aan de hand van verstrekte informatie en maakt hierbij 

eventueel beroep op eigen kennis en ervaringen met het onderwerp.  

Over het algemeen geldt dat in een betoog  de mening van de schrijver wordt verdedigd en onderbouwd 

met argumenten. Het belangrijkste doel van een betoog is dan ook om te overtuigen. De mening van de 

schrijver, oftewel het standpunt kan worden onderbouwd met zowel feitelijke als niet-feitelijke 

argumenten. De argumenten, redeneringen en informatie-elementen dienen duidelijk, relevant en op 

VWO-niveau te zijn. 
 
ERK Niveau: C1 
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SCHOOLEXAMEN VWO 2020 – 2021 SPAANS 

 
1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur (min) Herkansing 

PTA Spreekvaardigheid (spv) 1 Mondeling 15 min Nee  

      

SE 1 Literatuur (lit) 2 Schriftelijk 120 min  Nee 

SE 2 Kijk- en Luistervaardigheid 

(klv)** 

1 Schriftelijk  60 min Nee 

SE 3 Schrijfvaardigheid (sfv)  2 Schriftelijk 120 min Nee 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen (EC) EC = 1x (PTA) + 2x (SE1) + 1x (SE2) + 

2x (SE3) 
6 

** Datum SE klv afhankelijk van CITO: in Januari/Februari 2021 

 
2. LEERSTOFOMSCHRIJVING 

SE-1 (Toetsperiode 1)   Literatuur (lit) 
De examenkandidaat wordt getoetst aan de hand van een literatuurlijst die door de sectie Spaans 

wordt samengesteld.  

 

De literatuurlijst voldoet aan de volgende punten: 
1. De lijst bestaat uit Spaanse en Spaans-Amerikaanse schrijvers. 

2. De literatuurlijst is opgedeeld in 2 categorieën, namelijk “Literatura española” en “Literatura 

hispanoamericana”.  

3. Per categorie moeten er minimaal 2 werken staan. 

4. In totaal dienen 6 (zes) werken gelezen en voorbereid worden.  

5. De kandidaat dient alleen de werken te kiezen uit de door de sectie opgestelde literatuurlijst. 

 

 

SE-2  Kijk- en luistervaardigheid (klv)** 

 

De kandidaat beantwoordt de vragen van de toets in digitaal formaat (voorzien door de 

CITO). Er mag tijdens deze toets géén aantekeningen gemaakt worden.  

 

** Kijk- en luistervaardigheid afhankelijk van CITO: in Januari/Februari 2020 

 

 

*SE-2 Mondeling Bis-kandidaten en zij-instromers 

Rooster mondeling SE Spaans Spreekvaardigheid wordt een week voor het begin van de SE-

periode bekendt gemaakt. Dit geld alleen voor de Bis-kandidaten. De overige kandidaten 

hebben dit al in V5 afgesloten als deel van hun SE. 
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SE-3 (Toetsperiode 3)   Schrijfvaardigheid (sfv) 

Op grond van een gegeven casus, die in het Spaans gesteld is, schrijft de kandidaat een e-mail 

of blog in correct Spaans. 
 

De lengte dient tussen 200 en 225 woorden te zijn. Bij de beoordeling wordt o.a. gelet op 

lengte, inhoud, 

grammatica, toon, stijl en netheid. De kandidaat mag gebruik maken van eigen woordenboeken, 

maximaal drie uit de reeks Ned.-Ned., Spaans-Ned., Ned.-Spaans, Spaans-Spaans, Spaans-

thuistaal, thuistaal-Spaans. 

Niveau ERK: B2 

Te raadplegen studiemateriaal: 
 

• ELE Vocabulario Nivel B1 

• Reader grammatica 

• ELE Escritura Nivel B1  

 

 

PTA (Spreekvaardigheid) Het SE gedeelte Spreekvaardigheid is reeds in HAVO-4 afgerond.  

 

Lista de Literatura VWO 6 2020-2021 
Elegir 6 (seis) libros de las siguientes listas.  

 

Lista de Literatura española:  

Autor:      Título:  

- Cela, Camilo José     La familia de Pascual Duarte  

- García Lorca, Federico    La casa de Bernarda Alba  

- Mihura, Miguel     Maribel y la extraña familia 

- Unamuno, Miguel de    Abel Sánchez 

Lista de Literatura hispanoamericana:  

Autor:      Título:  

- Esquivel, Laura     Como agua para chocolate 

- Esquivel, Laura    Tan veloz como el deseo 

- Fuentes, Carlos     Aura  

- García Márquez, Gabriel    Crónica de una muerte anunciada  

- García Márquez, Gabriel    El coronel no tiene quien le escriba  

- Sábato, Ernesto     El túnel  

- Vargas Llosa, Mario    Los cachorros 

- Vargas Llosa, Mario    ¿Quién mató a Palomino Molero?  

 

 Es obligatorio leer como mínimo 2 (dos) libros de las respectivas listas, es recomendable leer 
en una proporción de 3+3 libros de las mismas. 
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SCHOOLEXAMEN VWO  2020 – 2021: FRANS  

 
3. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur 

(min) 

Herkansing 

SE 1 Literatuur 1 Schriftelijk 120 

min. 

Nee 

SE 2-1 Spreekvaardigheid  1 Mondeling 20 min. Nee 

SE 2-2 Kijk- en Luistervaardigheid 1 Schriftelijk 90 min. Nee 

SE 3 Schrijfvaardigheid 1 Schriftelijk 180 

min. 

Nee 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen  (EC) EC = (SE1 + SE2-1 + SE2-2 + 

SE3)/4 

 
4. LEERSTOFOMSCHRIJVING 

SE  1 

Literatuur  

Tijdens een schriftelijke toets wordt in het Nederlands het inzicht in en kennis van de 

literatuurgeschiedenis beoordeeld. Bovendien bevat de toets vragen over de literatuurlijst.  

Deze lijst omvat minimaal vier (4) werken in het Frans die door de docent zijn goedgekeurd.  

Als aan de hand van de toets wordt geconstateerd dat één of meer werken niet zijn gelezen, 

komt de kandidaat in principe niet meer voor een voldoende in aanmerking. 

Op de afgesproken datum wordt de literatuurlijst bij de docent ingeleverd. Indien de lijst niet 

tijdig wordt ingeleverd, wordt de kandidaat getoetst aan de hand van een lijst die door de 

sectie is opgesteld. 

Boek: Littérature (Noordhoff) Hoofdstukken: 3, 4, 5, 6 en 8 

 
SE  2-1 

Spreekvaardigheid 

Deze toets omvat spreekvaardigheid en  gespreksvaardigheid. Op basis van aangereikte 

onderwerp kan de kandidaat deze beschrijven, erop reageren, er een mening over vormen, er een 

verhaal over vertellen en een gesprek erover voeren.  

Als vaardigheidsnorm wordt niveau B1+ van het E.R.K. gehanteerd.       

 
SE  2-2 

Kijk- en luistervaardigheid  

De toets bestaat uit een audio-deel en een video-deel. Naar aanleiding hiervan beantwoordt 

de kandidaat vragen. De toets is ontwikkeld door CITO. Als vaardigheidsnorm wordt niveau 

B2 van de E.R.K. gehanteerd. 

 
SE  3 

 Schrijfvaardigheid 

Uitgaande van een gegeven casus moet de kandidaat een verslag schrijven in correct Frans. 

De lengte hiervan dient minimaal 400 woorden te zijn. De kandidaat mag gebruik maken van 

eigen woordenboeken, maximaal drie uit de reeks Ned.-Ned., Frans-Ned., Ned.-Frans. 

Bij de beoordeling wordt o.a. gelet op lengte, inhoud, grammatica en opbouw. 

Als vaardigheidsnorm wordt niveau B1 van de E.R.K. gehanteerd. 
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SCHOOLEXAMENS  VWO  2020 – 2021: Wiskunde A 

  
1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN  

 

SE Vaardigheid /Thema Gewicht Soort toets Duur 
(min) 

Herkansing 

SE 1 Tellen & Statistiek 1 Schriftelijk 120 Nee 
SE 2 Analyse en differentiëren 1 Schriftelijk 120 Ja 
SE 3 Rijen, tellen, analyse en 

differentiëren 
1 Schriftelijk 120 Nee 

PO Statistiek en ICT VWO 5 1    
Bepaling Eindcijfer Schoolexamen (EC) EC = (3SE1+3SE2+3SE3+PO)/10 

 

2. LEERSTOFOMSCHRIJVING  

 

SE-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE-2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Alleen de bis-kandidaten en zij-instromers moeten een P.O doen voor WA. PO begint in week 6 

en moet in week 10 ingeleverd worden. 

 

SE-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

Boek 
VWO WA/WC  deel 1  
VWO WA/WC   deel 2  
 
VWO WA           deel 3 
 

Hoofdstukken  
Hoofdstuk 2: Combinatoriek  
Hoofdstuk 7: Kansrekening  
Hoofdstuk 9: Kansrekeningen  
Hoofdstuk 11: Het toetsen van hypothesen 

     

Boek 
VWO WA/C     deel 2 
VWO WA          deel 3  
VWO WA          deel 4 

Hoofdstukken  
Hoofdstuk 8: Rijen en veranderingen 
Hoofdstuk 10: Differentiëren 
Hoofdstuk 12: Exponenten en logaritmen 
Hoofdstuk 13: Toepassingen van de 
differentiaalrekening 
Hoofdstuk 14: Allerlei formules 
 

 

Boek   
VWO WA/C     deel 1  
VWO WA/C    deel 2  
VWO WA         deel 3  
VWO WA         deel 4 

Hoofdstukken 
Hoofdstuk 1: Getallen en variabelen 
Hoofdstuk 6: Machtsverbanden 
Hoofdstuk 10: Differentiëren 
Hoofdstuk 12: Exponenten en logaritmen 
 

 



 

Regeling schoolexamen Colegio Arubano VWO 2020/2021 

46 

SCHOOLEXAMENS  VWO  2020 – 2021: Wiskunde B 

 
1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort 

toets 

Duur 

(min) 

Herkansing 

      

SE 1 Functies, grafieken en 

vergelijkingen  
Differentiaal- en 
integraalrekening 

1 Schriftelijk 120 Ja 

SE 2 Meetkunde met coördinaten 1 Schriftelijk 120 Nee 

SE 3 Analyse 

Goniometrische functies 

1 Schriftelijk 120 Nee 

 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen 

 

 

Eindcijfer= (SE1 + SE2 + SE3 )/3 

 

 
 

Leerstofomschrijving 2020- 2021 
 

SE-1 

Boek Hoofdstukken Toegestaan 

G&R VWO deel 1 

 
 H1 Functies en grafieken 

 H2 De afgeleide functie 

 H3 Vergelijkingen en herleiden 

 

Grafische 

Rekenmachine 

Woordenboek 

eendelig N-N 

G&R VWO deel 2 

 
 H5: Machten en exponenten 

 H6: Differentiaalrekening 

 H7: Goniometrische functies 

 

G&R VWO deel 3  H9: Exponentiële en logaritmische functies 

 H11:Integraalrekening 

 Keuzeonderwerp: Voortgezette 

integraalrekening 

 

G&R VWO deel 4 

 
 

 H13: Limieten en asymptoten 
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SE-2 

Boek Hoofdstukken Toegestaan 

G&R VWO deel 1  H4 Meetkunde 

 

Grafische 

Rekenmachine 

Woordenboek 

eendelig N-N 

G&R VWO deel 2  H8: Meetkunde met coördinaten  

G&R VWO deel 3  H10: Meetkunde met vectoren 

 

 

G&R VWO deel 4  H14: Meetkunde toepassen  

 

SE-3 

Boek Hoofdstukken Toegestaan 

G&R VWO deel 1 

 
 H1 Functies en grafieken 

 H2 De afgeleide functie 

 H3 Vergelijkingen en herleiden 

 

Grafische 

Rekenmachine 

Woordenboek 

eendelig N-N 

G&R VWO deel 2 

 
 H5: Machten en exponenten 

 H6: Differentiaalrekening 

 H7: Goniometrische functies 

 

G&R VWO deel 3  H9: Exponentiële en logaritmische functies 

 H11:Integraalrekening  

 H12: Goniometrische formules 

 

 

G&R VWO deel 4 

 
 H13: Limieten en asymptoten  

 H15:Afgeleiden en primitieven 
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SCHOOLEXAMEN VWO 2020 – 2021: SCHEIKUNDE 

 
1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur (min) Herkansing 

SE 1 Praktische 

vaardigheden 
1 Practicum 120 

Groep 1:   8.00 - 10.00 u 

Groep 2: 10.00 - 12.00 u 

Nee 

SE 2 Algemene scheikunde 1 Schriftelijk 120 Ja 

SE 3 Organische scheikunde 

en analyse 
1 Schriftelijk 120 Nee 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen  (EC) EC= (SE 1 + SE 2 + SE 3)/ 3 

 
2. LEERSTOFOMSCHRIJVING 

SE-1 
 Chemie Overal sk 4 VWO: hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;  

 Chemie Overal sk 5 VWO: hoofdstukken 9, 11;  

 Chemie Overal sk 6 VWO: hoofdstuk 16; stencil scheidingsmethoden 

 Reacties / bouwstenen van stoffen / moleculaire stoffen / zouten / duurzaamheid / zuren / 

basen/ chemisch rekenen / scheidingsmethoden / buffers 

 

 
SE-2 
 Chemie Overal sk 4 VWO: hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;  

 Chemie Overal sk 5 VWO: hoofdstukken 9, 11;  

 Chemie Overal sk 6 VWO: hoofdstuk 16; stencil scheidingsmethoden 

 Reacties / bouwstenen van stoffen / moleculaire stoffen / zouten / duurzaamheid / zuren /  

basen / redox / molecuulbouw / chemisch rekenen / scheidingsmethoden / buffers 

 

 
SE-3 
 Chemie Overal sk 4 VWO: 2.5, 2.6, 3.7, 3.8, 4.6, 4.7, 5.3, hoofdstuk 6;  

 Chemie Overal sk 5 VWO: hoofdstukken 10, 11, 12, 13, 14, 15;  

 Chemie Overal sk 6 VWO: hoofdstukken 17, 18, 19; stencil scheidingsmethoden 

 Koolstofverbindingen / instrumentele analyse / molecuulbouw / kunststoffen / chemie van het 

leven / groene chemie / chemisch rekenen / scheidingsmethoden / elektrochemische cellen / 

nieuwe materialen / biotechnologie / energie en omgeving 
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SCHOOLEXAMEN VWO 2020 – 2021: NATUURKUNDE  

5. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur (min) Herkansing 

SE1 Bewegen, krachten, vectoren, energie, 

trillingen, golven, gravitatie, 

modelleren 

Hoofdstuk 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 en 17 

2 Schriftelijk 120 min Ja 

SE2 Elektriciteit, magnetische en 

elektrische velden, atoomfysica, 

straling, astrofysica 

Hoofdstuk 3, 10, 11, 12, 13 en 18 

2 Schriftelijk 120 min Ja 

SE3A Keuze uit de stof van SE1 en SE2 

Stofeigenschappen, kern- en 

deeltjesfysica*, quantumfysica, 

speciale relativiteit* 

Hoofdstuk 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 17 

Hoofdstuk 3,10, 11, 12, 13, 18 

Hoofdstuk 5,  14, 19, 20 

2 Schriftelijk 180 min Nee 

SE3B Practicum  1 Praktisch 60 min Nee 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen  (EC) EC  =( 2*SE1 + 2*SE2 +2*  

           SE3A+1*SE3B)/7 

                         

 

2.LEERSTOFOMSCHRIJVING 

SE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 en H2 Snelheid, plaatsgrafieken, snelheidsgrafieken, modellen, versnelling, vallen, 

videometen, significante cijfers, 

 

H4 Weerstand en beweging, traagheidswet, kracht en versnelling, zwaartekracht en massa, 

dichtheid, wisselwerking van krachten, 

 

H6 Vectorbegrip, parallellogrammethode (samenstellen en ontbinden), rekenen met 

vectoren (sinus, cosinus, tangens), krachten op een helling, 

 

H7 Energiesoorten, arbeid, wet van arbeid en kinetische energie, schuine krachten, (F,s)-

grafieken, vermogen, stookwaarde, rendement, 

 

H8 Trillingen, wet van Hooke, trillingsenergie, resonantie, fase, 

 
H9 Golven (lopend en staand, transversaal en longitudinaal), grondtoon en boventonen bij snaar- 

en blaasinstrumenten, elektromagnetisch spectrum, dataverkeer,  

 

H17 Gravitatiekracht en –energie, draaien rond de aarde, draaien rond de zon, gravitatie in het 

heelal, 

Numeriek modelleren, begrip van en inzicht in modellen, (aanvullen van) modelregels en 

startwaarden 
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SE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE3B 

Bij de PSE worden vaardigheden getoets zoals waarnemingen en metingen doen, waarnemingen en metingen 

noteren, meetopstellingen aanpassen, meetinstrumenten aflezen in de juiste nauwkeurigheid, grafieken 

tekenen, meetresultaten interpreteren, verdiepingsvragen beantwoorden. Practicum is op 22 maart. 

 

H3 Lading, spanning, stroom, weerstand, geleidbaarheid, wet van Ohm, soortelijke weerstand, PTC, 

NTC, LDR, diode, eigenschappen van serie- en parallelschakelingen, wetten van Kirchhoff, 

elektrische energie, vermogen, rendement, huisinstallatie, veiligheid, 

 

H10 Magneetvelden, elektromagneten, lorentzkracht en toepassingen, elektromagnetische 

inductie, wet van Faraday, 

 

H11 Elektrische lading, wet van Coulomb, elektrisch veld, elektrische energie en spanning, 

versnellen en afbuigen 

 

H12 Warmtestraling, wet van Wien, kwadratenwet, fotonbegrip, atoommodel van Bohr, absorptie- 

en emissiespectra, rekenen aan spectraallijnen, 

 

H13 α- , β- , γ- , röntgenstraling, CT-scan, MRI, echografie, ioniserend en doordringend vermogen 

van straling, halveringsdikte, bouw van atoomkernen, isotopen, vervalvergelijkingen, PET-scan, 

activiteit, halveringstijd, detectie en risico’s van straling, dosis en dosisequivalent, 

 

H18 Het waarnemen van straling uit het heelal, spectraalonderzoek van licht, continu spectrum van 

sterren, bouw en evolutie van sterren, het heelal waarin we leven 

 

 

Keuze uit de stof van SE1 en SE2 (deze keuze wordt vóór SE3A aan de kandidaten medegedeeld); 

 

H5 Deeltjesmodel, temperatuur, vanderwaalskrachten, druk, wet van Boyle, lineaire en kubieke 

uitzettingscoëfficiënt, kelvinschaal, warmtetransport (stroming, geleiding, straling), warmte-

uitwisseling, soortelijke warmte, warmtecapaciteit 

 

H14 Atoomtheorie, behoudswetten, wet van behoud van impuls, massa en energie, 

bindingsenergie, kernfusie en kernsplijting, atoomkernen, antimaterie, neutrino’s en muonen, 

sterke kernkracht, zwakke kernkracht, wisselwerkingsdeeltjes, kernonderzoek, deeltjesbundels en 

opslagringen, detectoren 

 

H19 Bohr-atoom, nulpuntsenergie, golfverschijnselen en interferentie, tweespleten-experiment, 

energie en impuls, de Brogliegolflengte, elektronenmicroscoop, intensiteit en waarschijnlijkheid, 

complementariteit en onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg, ‘deeltje in een put’-model en 

toepassingen, het (quantum)tunneleffect, scanningtunnelingmicroscoop 

 

H20 Lichtsnelheid, tijdrek, lengtekrimp, Minkowskidiagrammen 

 

 



 

Regeling schoolexamen Colegio Arubano VWO 2020/2021 

51 

SCHOOLEXAMEN VWO 2020 – 2021: BIOLOGIE 

1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur 

(min) 

Herkansing 

SE 1 Menskunde 1 Mondeling 30 Ja 

SE 2 Algemeen 1 Schriftelijk 150 Ja 

SE 3 Plantkunde 1 Practicum 150 Nee 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen  (EC) EC = (SE1 + SE2 + SE3)/3 

 
2. LEERSTOFOMSCHRIJVING 

SE-1 

 

Boek Nectar 

 

Boek 5, Hoofdstuk 9: Bloedsomloop 

Boek 5, Hoofdstuk 10: Uitscheiding 

Boek 5, Hoofdstuk 11: Voeding en vertering 

Boek 5, Hoofdstuk 12: Afweer 

Boek 5, Hoofdstuk 13 Hormonen 

Boek 5, Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel 

Boek 5, Hoofdstuk 15.3 + 15.4: Waarneming 

Hoofdstukken 

 

H9 

H10 

H11 

H12 

H13 

H14 

H15 

 

 

SE-2 

Boek Nectar 

 

Boek 4, Hoofdstuk 1: Gedrag 

Boek 4, Hoofdstuk 6.5: Voorkomen is beter dan 

genezen 

Boek 4, Hoofdstuk 8:  Evolutie 

Boek 5, Hoofdstuk 16.2 + 16.3: Sport 

Boek 6, Hoofdstuk 19: DNA 

Boek 6, Hoofdstuk 20: Eiwit 

Hoofdstukken 

 

H1 

H6.5 

H8 

H16.2 + H16.3 

H19 

H20 

  

 

 

SE 3 

Boek Nectar 

 

Boek 4, Hoofdstuk 2: Soorten en populaties 

Boek 4, Hoofdstuk 3: Ecosysteem 

Boek 4, Hoofdstuk 4: Cel en leven 

Boek 4, Hoofdstuk 5: Onderzoek 

Boek 5, Hoofdstuk 11.3: Koolhydraten 

Boek 6, Hoofdstuk 17: Stedelijk ecosysteem 

Boek 6, Hoofdstuk 18: Kringlopen 

Boek 6, Hoofdstuk 20.3: Enzymwerking 

Boek 6, Hoofdstuk 21: Planten 

Practicum 

 

Hoofdstukken 

 

H2 

H3 

H4 

H5 

H11.3 

H17 

H18 

H20.3 

H21 
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SCHOOLEXAMEN  VWO BEDRIJFSECONOMIE 2020 – 2021:  

 
1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur (min) Herkansing 

SE 1 Bedrijfseconomie in balans, 

hoofdstuk 1, 2, 5 t/m 10, 16, 20 
1 Schriftelijk 120 min Ja 

SE 2 Bedrijfseconomie in balans, 

hoofdstuk 11, 13, 22 t/m 26, 28 t/m 34   
1 Schriftelijk 120 min Ja 

SE 3 Bedrijfseconomie in balans, 

hoofdstuk 3, 12, 18, 19, 21, 35 t/m 45 
1 Schriftelijk 120 min Nee 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen  (EC) EC= (SE1 + SE2 + SE3) / 3 
 

2. LEERSTOFOMSCHRIJVING 

SE-1 

Bedrijfseconomie in balans,  hoofdstuk 1, 2, 5 t/m 10, 16, 20 

H1: Bedrijfseconomie                                                                  

H2: Basisrekenvaardigheden                                                       

H5: Verzekeren, studeren, sparen en lenen                                 

H6: Enkelvoudige en samengestelde interest                              

H7: Beleggen  

H8: Woning 

H9: Familie                                                                                  

H10: Schenken en erven                                                              

H16: Personeelsbeleid 

H20: Vermogensstructuur, risico en afdekking 

 
SE-2 

Bedrijfseconomie in balans, hoofdstuk 11, 13, 22 t/m 26, 28 t/m 34 

H11: Eigen onderneming?                                                           

H13: Organisatie en maatschappij       

H22: Strategische keuzes 

H23: Marketingbeleid 

H24: Product en prijs 

H25: Plaats en promotie 

H26: E-business                                       

 

H28: Inkoopprijsverkopen, materialen en 

grondstoffen 

H29: Overige kostensoorten 

H30: Begrote en werkelijke winst                                       

H31: Break-even analyse 

H32: Kosten en resultaten bij dienstverlening 

H33: Absorption costing 

H34: Direct costing 

 

 
SE-3 

Bedrijfseconomie in balans, hoofdstuk 3, 12, 18, 19, 21, 35 t/m 45 

H3: Balans, winst-en-verliesrekening en 

liquiditeit                    

H12: Keuze rechtsvorm                                                                

H18: Eigen vermogen                                                                   

H19: Vreemd vermogen  

H21: Vermogensmarkt    

H35: Accrual-accounting en matchingprincipe 

H36: Interne verslaggeving 

H37: Financiële planning                                                                 

H38: Niet-financiële informatie 

H39: Externe verslaggeving 

H40: Regels voor de activa 

H41: Regels voor de passiva 

H42: Regels winst-en-verliesrekening  

H43: Kasstroomoverzicht 

H44: Liquiditeitskengetallen, cashflow en 

solvabiliteitskengetallen 

H45: Overige kengetallen  
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SCHOOLEXAMEN VWO 2020 – 2021: ECONOMIE 
 

1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur (min) Herkansing 

SE 1 Praktische Economie, module 5,6,7 1 Schriftelijk 120 min Ja 

SE 2 Praktische Economie module 1,4,8 1 Schriftelijk 120 min Ja 

SE 3 Praktische Economie module 2,3,8 1 Schriftelijk 120 min Nee 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen  (EC) EC= (SE1 + SE2 + SE3) / 3 
 

3. LEERSTOFOMSCHRIJVING 

SE-1 

PRAKTISCHE ECONOMIE  MODULE 5,6,7 

Module 5: Speltheorie (It's a deal, samenwerken en onderhandelen Domein A+F) 

Module 6: Risico en rendement (Stop, geen risico, Domein A+G) 

Module 7: Economische groei (Welvaart&groei, Domein A+H) 

 
 
SE-2 

PRAKTISCHE ECONOMIE MODULE 1,4,8 

Module 1: Schaarste geld en handel (Domein A+ B+C) 

Module 4: Heden, verleden en toekomst (nu &l later Domein A+E) 

Module 8 Conjunctuur en economisch beleid (Goede tijden en slechte tijden Domein A+I) 

 

 
SE-3 

PRAKTISCHE ECONOMIE, MODULE 2,3,8 

Module 2: Vraag & aanbod (Markten Domein A+D) 

Module 3: Markt & overheid (markten Domein A+D) 

Module 8 : Conjunctuur en economisch beleid (Goede tijden en slechte tijden Domein A+I) 
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SCHOOLEXAMEN VWO 2020 – 2021: AARDRIJKSKUNDE 

 
1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur 
(min) 

Herkansing 

SE 1 WERELD 
AARDE 

1 Schriftelijk  90 min JA 

 
SE 2 

 

                 
              GEBIEDEN 

         ZUID AMERIKA 

1 Schriftelijk 90 min JA 

 
SE3 

WERELD 
               AARDE                   
                
 

1 Schriftelijk 90 min NEE 

 
Bepaling Eindcijfer Schoolexamen (EC) 

EC = SE1 + SE2 + SE3 
      3 

 

 
2. LEERSTOFOMSCHRIJVING 

 
Schoolexamen 1.  
NB: afgenomen en herkanst in VWO 5, afname alleen voor bis-kandidaten VWO6 in SE 1 
periode met AK in hun pakket. 
 

Domein: WERELD 
 
Methode: BuiteNLand VWO 5 
Hoofdstuk 1. WERELD. Globalisering.  

1.1 Krimpende wereld. 
1.2 Transport. 
1.3 De eeuw van informatie. 
1.4 Globalisering: economisch bekeken. 
1.5 Globalisering: politiek bekeken. 
1.6 Globalisering: cultureel bekeken. 
1.7 Globalisering tot 1980. 
1.8 Globalisering: ontwikkelingen na 1980. 
1.9 Globalisering: een blik in de toekomst. 

 
Domein: AARDE 
 
Methode: BuiteNLand VWO 5  
Hoofdstuk 2. AARDE Endogene en exogene processen. 

2.1 De opbouw van de aarde. 

2.2 Platentektoniek. 

2.3 Vulkanisme. 

2.4 Aardbevingen. 

2.5 Gesloopt gesteente. 

2.6 Verweringsmateriaal in beweging 

2.7 De opbouw van het laagland 

2.8 De vorming en afbraak van gebergten 

2.9 De gesteentekringloop. 

2.10 Systeem aarde. 
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Schoolexamen 2. 
 

 
Domein: GEBIEDEN   
                                                                                                                     
Methode: BuiteNLand VWO 5 
Hoofdstuk 3 Gebieden Zuid Amerika 

3.1  Natuurlijke gevaren in Zuid Amerika 
3.2  Hazard Management 
3.3 De stad 
3.4 Het platteland 
3.5 De winning van natuurlijke hulpbronnen 
3.6 Gevolgen van winning van natuurlijke hulpbronnen 
3.7 Inheemse volken 
3.8 De huidige posities van de inheemse volken  

 
Methode: BuiteNLand VWO 4 
Hoofdstuk 3 Gebieden Zuid-Amerika 

3.1 Regionale beeldvorming 
3.2 Landschappen 
3.3 Klimaten 
3.4 Bevolking: spreiding, samenstelling en groei 
3.5 Welvaart en welzijn 
3.6 De ontwikkeling van de economie 
3.7 Economische intergratie en infrastructuur 
3.8 Politieke ontwikkelingen 
3.9 Vergelijkingen van Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië :sociaal-cultureel 
3.10 Vergelijking van Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië: sociaal-economisch 

 
Opm. Ondersteunende stof: Geografische werkwijzen: Vraagsoorten en werken met 
kaarten: Opdrachtenboek 4 VWO 
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Schoolexamen 3. 
 

Domein: AARDE 
 
Methode BuiteNLand VWO 6 
Hoofdstuk 1.  Aarde Landschapszones. 

1.1 Het landschap als dynamisch systeem. 
1.2 Wisselwerking tussen de geofactoren. 
1.3 Landdegradatie. 
1.4 Verwoestijning. 
1.5 Natuur- en milieurampen. 

 

Methode BuiteNLand VWO 6 
Hoofdstuk 3. AARDE Middellandse Zeegebied 

3.1 Platentektoniek rond de Middellandse zee 
3.2 Een onrustig gebied 
3.3 klimaat en vegetatie rond de Middellandse zee 
3.4 Landbouw rond de Middellandse zee 
3.5 Landdegradatie rond de Middellandse zee 
 

Domein: WERELD 
 
Methode BuiteNLand VWO 6 
Hoofdstuk 2. WERELD Stedelijke gebieden in de VS. 

1. Een wereld van steden. 
2. Steden in de VS. 
3. Ontwikkelingen aan het stedenfront. 
4. New York, the Big Apple. 
5. Los Angeles, cultureel en economisch knooppunt. 
6. Washington, centrum van politieke en economische macht. 

 
Opm. Ondersteunende stof: Geografische werkwijzen: Vraagsoorten en werken met 
kaarten: Opdrachtenboek 4 VWO 
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SCHOOLEXAMEN VWO 2020 – 2021: GESCHIEDENIS 

  
1.Algemeen overzicht onderdelen. 

 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur 

(min) 

Herkansing 

SE 1 SE1 Leerstof MEMO (Geschiedenis voor 

de bovenbouw): schriftelijke toets 90 min. 

Hoofdstuk 9 §1 De Industriële Revolutie; 

§2 Nationalisme;  §3 Het Moderne  

Imperialisme; Hoofdstuk 10 §1 

Liberalisme; Hoofdstuk 11 §1 Een 

moderne wereld; §2 De Eerste 

Wereldoorlog 

1x. Schriftelijk 90 

min. 

Ja. 

SE 2 SE2 Leerstof MEMO (Geschiedenis voor 

de bovenbouw): Hoofdstuk 11 §3 De 

Sovjet-Unie; §4 De Verenigde Staten; 

Hoofdstuk 12 §1; §2: alleen blz. 285; §3 

helemaal; Hoofdstuk 13 §1; §2: alleen de 

alinea over het Marshallplan op blz. 309; 

§5 

1x. Schriftelijk 90 

min. 

Ja. 

SE 3 SE3 leerstof: Burgerschap en Bestuur 
Aruba. (Staatsinrichting) schriftelijke toets 
90 min. 
Blz. 16 t/m 19: Inleiding boek 
Blz. 40 t/m 42: inleiding Europese burger 
Blz. 48 t/m 57: Statuut 
Blz. 62 t/m 69: Statuut 
Blz. 72 t/m 82 Statuut 
Blz. 88 t/m 114: GS van de Status Aparte 
Blz. 120 t/m 141: Staatsregeling 
Blz. 142 t/m 161: Verkiezingen 
Blz. 162 t/m 183: De Staten/parlement van 
Aruba 
Blz. 188 t/m 202: De regering/ministerraad 
Blz. 82, 83, 169, 192 t/m 195, 198, 199: 
gouverneur 
Blz. 204 t/m 223: justitie en de rechterlijke 
macht 
Blz. 226 t/m 234: Colleges van Advies + 
Landsfinanciën 

1x. Schriftelijk 90 

min. 

Nee. 

Bepaling 
Eindcijfer 
Schoolexamen  
(EC)  

EC= SE0+SE1+SE2+SE3 /3     
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2. LEERSTOFOMSCHRIJVING. 

 

SE-0 

 

Het eindcijfer van geschiedenis van het rapport van V5 telt mee als 1 SE-cijfer in V6 met een 

gewicht van 25% 

 

 

SE-1  

De te toetsen onderdelen. 

Leerstof MEMO (Geschiedenis voor de bovenbouw):   

Hoofdstuk 9 §1 De Industriële Revolutie; §2 Nationalisme;  §3 Het Moderne Imperialisme; 

Hoofdstuk 10 §1 Liberalisme; Hoofdstuk 11 §1 Een moderne wereld; §2 De Eerste 
Wereldoorlog 
 

 

*** 

NB. Voor de Bis-kandidaten en zijinstromers geldt dat er een inhaaltoets GS van 90 minuten 

moet worden gemaakt in december 2020 over de Geschiedenis van Latijns-Amerika. Deze telt 

mee voor 10% bij het eindcijfer in V6. Inhaaltoests wordt op maandag 14 december  2020 

gemaakt. 

 

SE-2 

Te toetsen onderdelen: 

 
Leerstof MEMO (Geschiedenis voor 
de bovenbouw):  
Hoofdstuk 11 §3 De Sovjet-Unie; §4 
De Verenigde Staten; Hoofdstuk 12 
§1; §2: alleen blz. 285; §3 
helemaal; Hoofdstuk 13 §1; §2: 
alleen de alinea over het 
Marshallplan op blz. 309; §5 
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SE-3 

 

Te toetsen onderdelen: 
 
Leerstof: Burgerschap en Bestuur Aruba. 
(Staatsinrichting)  
 
Blz. 16 t/m 19: Inleiding boek 
Blz. 40 t/m 42: inleiding Europese burger 
Blz. 48 t/m 57: Statuut 
Blz. 62 t/m 69: Statuut 
Blz. 72 t/m 82 Statuut 
Blz. 88 t/m 114: GS van de Status Aparte 
Blz. 120 t/m 141: Staatsregeling 
Blz. 142 t/m 161: Verkiezingen 
Blz. 162 t/m 183: De Staten/parlement van Aruba 
Blz. 188 t/m 202: De regering/ministerraad 
Blz. 82, 83, 169, 192 t/m 195, 198, 199: gouverneur 
Blz. 204 t/m 223: justitie en de rechterlijke macht 
Blz. 226 t/m 234: Colleges van Advies + 
Landsfinanciën 
 

 

 

 

 
 

 

 

De te bestuderen stof voor het Centraal-Examen geschiedenis wordt in de vorm van een korte herhaling 

aangeboden door de school en bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

*De Staatsinrichting van Aruba. 

*Het thema  “ Oorlog en vrede “ . Dit onderdeel behandelt  in grote lijnen de volgende  hoofdstukken/   

paragrafen uit  MEMO :     - Hoofdstuk 11 : §1 en 2, 3 en 4. 

                                            -Hoofdstuk 12 : § 1, 2, 3. 

                                            -Hoofdstuk 13 : § 1, 2, en 5. 

 

 

Het Eindcijfer Geschiedenis = het Eindcijfer SE en het Cijfer-CSE. gedeeld door 2.   
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SCHOOLEXAMEN VWO Informatica 2020 – 2021:  

 
1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort toets Duur 

(min) 

Herkansing 

PO-1 Normaliseren/SQL   12.5% PO VWO 5 2 

weken 

nee 

PO-2 Webdesign  12.5% PO VWO 5 10 

weken 

nee 

SE 1 Fundament: Algemeen, Software 

en Hardware. Module 1, 2 & 3 

25% Online -

schriftelijk 

60 

min. 

ja 

SE 2 Fundament: DataCom. & 

Databases Module 5, 7 & 7 extra 

25% Online -

schriftelijk 

60 

min. 

nee 

SE 3 Programmeren: Module 4, Module 

Webdesign , PHP7-MySQL, C#  

25% Online - 

schriftelijk 

60 min nee 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen (EC) EC= (PO-1-V5 12.5%) + (PO-2 

12.5%) + (SE1 25%) + (SE2 25%) + 

(SE3 25%) 

 

De kandidaat mag alleen één van de SE-1 herkansen in de herkansingsperiode. Let wel op de 80% 

aanwezigheidsregel. Voldoe je daar niet aan dan is herkansing niet toegestaan. 
2. LEERSTOFOMSCHRIJVING 

SE-1 

 De kandidaat kan het verschil aangeven tussen gegevens en informatie.  

 De kandidaat kan de verschillende activiteiten binnen een bedrijf noemen en 

aangeven welke rol ICT daarbij kan spelen.  

 De kandidaat kent het verschil tussen informatieverzorging en informatievoorziening.  

 De kandidaat kan uitleggen wat een systeem in het algemeen is en een 

informatiesysteem in het bijzonder. Daarbij kun je ook vertellen op welke manier 

systemen bestuurd worden.  

 De kandidaat kan uitleggen welk verband er bestaat tussen informatiebehoefte en 

informatiesysteem.  

 De kandidaat kan opsommen welke eisen er gesteld kunnen worden aan informatie 

en welke eisen er gelden voor een informatiesysteem.  

 De kandidaat kent de componenten van een informatiesysteem.  

 De kandidaat weet voor welke doelen informatiesystemen ingezet worden.  

 De kandidaat kent twee typen informatiesystemen en kan voorbeelden van beide 

typen noemen.  

 De kandidaat beseft dat informatica in alle geledingen van de maatschappij een plaats 

heeft.  

 De kandidaat kan aangeven welke problemen er kunnen ontstaan bij de grootschalige 

uitwisseling en opslag van informatie en welke invloed ICT op de maatschappij heeft 

(gehad).  

 De kandidaat kan een overzicht geven van de verschillende computergeneraties en 

hun karakteristieken. 

 De kandidaat kan computers indelen in vier typen en aangeven hoe de toepasbaarheid 

van deze computertypen is. 

 De kandidaat kent de belangrijkste invoerapparaten en hun bijzonderheden.  

 De kandidaat kan aangeven welk apparaat in welke situatie geschikt dan wel 

ongeschikt is.  
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 De kandidaat kent de belangrijkste uitvoerapparaten en hun bijzonderheden.  

 De kandidaat kan aangeven welke zaken een rol spelen bij de keuze van een 

beeldscherm en een printer. 

 De kandidaat weet wat extern geheugen is en welke eigenschappen hierbij van belang 

zijn. 

 De kandidaat weet wat het verschil is tussen optische en magnetische 

gegevensdragers en kunt van beide soorten de belangrijkste voorbeelden noemen, 

met hun kenmerken. 

 De kandidaat kent de kenmerken van flashgeheugen en kunt de belangrijkste 

toepassingen noemen. 

 De kandidaat kan uitleggen hoe een computer gegevens verwerkt en wat de 

standaardcode voor gegevensuitwisseling is. 

 De kandidaat kan de termen bit en byte verklaren. 

 Je weet wat de functie van het interne geheugen van een computer is, en wat het 

verschil is tussen ROM en RAM. 

 De kandidaat weet wat de functie van de processor is en wat een instructiecyclus is. 

 De kandidaat is op de hoogte van de verschillende typen bussen. 

 De kandidaat is bekend met de volgende begrippen: parallelle verwerking, 

uitbreidingskaarten, jumpers, connectors, chipset. 

 De kandidaat kent het verschil tussen systeemsoftware en applicatiesoftware en weet 

welke functies beide typen software hebben.  

 De kandidaat weet waarom embedded systems een afwijkende categorie vormen.  

 De kandidaat kent het verschil tussen maatwerk software, specialistische software en 

standaard software.  

 De kandidaat kan opsommen wat de meest gangbare standaardpakketten zijn en 

waartoe ze dienen. Tevens kan de kandidaat voorbeelden van deze pakketten 

noemen.  

 De kandidaat weet waartoe een licentie dient bij de aanschaf van software.  

 De kandidaat weet wat freeware, shareware, open source software en SaaS inhouden.  

 De kandidaat weet verschillen tussen een tekstgeoriënteerde en een grafische 

gebruikersinterface te noemen.  

 De kandidaat weet wat virtual reality is en kunt toepassingsmogelijkheden van deze 

techniek noemen.  

 De kandidaat kent het verschil tussen bitmap- en vectorafbeeldingen en weet hoe 

beide soorten opgebouwd zijn.  

 De kandidaat weet waarvoor een besturingssysteem dient en kunt de drie functies van 

een besturingssysteem noemen.  

 De kandidaat kent meerdere besturingssystemen voor een pc.  

 De kandidaat kent het verschil tussen een besturingssysteem voor een pc en een 

besturingssysteem voor een netwerk. De kandidaat kan van beide categorieën 

voorbeelden noemen.  

 De kandidaat weet wat een DBMS is en wat de functie hiervan is.  

 De kandidaat weet wat een systeemondersteuningsprogramma is en wat de functie 

hiervan is.  

 De kandidaat weet wat een systeemontwikkelingsprogramma is. 
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SE-2 

 De kandidaat weet wat datacommunicatie is en wat de mogelijke toepassingen ervan zijn.  

 De kandidaat weet wat een computernetwerk is en wat het voordeel is van het onderling 

verbinden van computers.  

 De kandidaat weet wat het internet is en kent een aantal belangrijke toepassingsmogelijkheden: 

World Wide Web, Deep web, Dark Web, TOR, e-mail, chatten en gamen, bitcoins, sociale 

netwerken, telefoneren, nieuwsgroepen en downloaden van bestanden. Ook weet je wat een 

intranet en een extranet inhoudt.  

 De kandidaat is bekend met de datacommunicatietoepassingen telewerken, e-learning, 

videoconferencing, gsm, GPRS, 4G (UMTS), GPS, RFID, elektronisch betalen en e-commerce. 

De kandidaat kent de voor- en nadelen van deze technologieën noemen.  

 De kandidaat weet wat het verschil is tussen een LAN en een WAN.  

 De kandidaat kent de betekenis van de termen distributed processing en central processing.  

 De kandidaat kent de netwerktopologieën bus, ring, maas en ster.  

 De kandidaat weet waarom het belangrijk is om een netwerk te beveiligen (aan welke 

bedreigingen een netwerk blootstaat) en je kent vormen van logische en fysieke beveiliging.  

 De kandidaat kent de meest toegepaste transportmedia in netwerken noemen en kent hun 

mogelijkheden en beperkingen.  

 De kandidaat weet wat de functie van een netwerkinterface(kaart) is.  

 De kandidaat weet wat een modem is en welke functie zo'n apparaat heeft.  

 De kandidaat is bekend met technieken als Wifi, Bluetooth, kabel, ADSL en glasvezel.  

 De kandidaat is bekend met het begrip transmissiesnelheid en weet dat deze uitgedrukt wordt in 

bits per seconde.  

 De kandidaat weet wat de functie van een netwerkprotocol is en kunt enkele voorbeelden van 

protocollen noemen.  

 De kandidaat weet wat een referentiemodel voor netwerken is en je kunt de lagen waaruit deze 

bestaat benoemen en wat globaal de functie van elke laag is.  

 De kandidaat kent het verschil tussen een pakketgeschakeld en een circuitgeschakeld netwerk.  

 De kandidaat is bekend met de opbouw van een IP-datagram.  

 De kandidaat weet waartoe IP-adressen dienen en wat daarbij de functie van DNS is.  

 De kandidaat is bekend met de volgende netwerkcomponenten: switch, repeater, bridge, router en 

gateway.  

 De kandidaat kent enkele functies van mensen die zich bezighouden met het opzetten en 

onderhouden en beveiligen van een netwerk.  

 De kandidaat weet wat een model is en hoe je te werk gaat bij het maken van een model.  

 De kandidaat kent het verschil tussen een conceptueel model en een implementatiemodel.  

 De kandidaat weet wat een DFD is, waarom het gebruikt wordt en welke symbolen een DFD kan 

bevatten.  

 De kandidaat weet wat een contextdiagram is en wat het nut is van het maken van zo'n diagram.  

 De kandidaat weet in welke gevallen je de schematechniek STD moet toepassen.  

 De kandidaat kent de betekenis van het woord 'object' in de context van databases.  

 De kandidaat weet wat een entiteit is en hoe je een entiteit opneemt in een database.  

 De kandidaat weet wat classificatie inhoudt.  

 De kandidaat kent de manier van noteren binnen ERD's.  

 De kandidaat kent het nut van het maken van een tekstuele beschrijving van het informatiemodel.  

 De kandidaat weet wat er wordt bedoeld met de cardinaliteit en de optionaliteit van het 

relatietype.  

 De kandidaat weet dat bij het ontwerpen en bouwen van een database globaal vijf stappen zijn te 

onderscheiden.  

 De kandidaat kent de betekenis van de volgende begrippen die een rol spelen in het relationele 

model: relatie, attribuut, entiteit, primaire sleutel, null-waarde en vreemde sleutel.  

 De kandidaat weet aan welke regels een primaire sleutel moet voldoen.  

 De kandidaat weet wat entiteitsintegriteit en wat referentiële integriteit inhoudt.  
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 De kandidaat kan een één-op-veel verband omzetten naar een relationeel model.  

 De kandidaat kan een veel-op-veel verband omzetten naar een relationeel model.  

 De kandidaat kan een één-op-één verband omzetten naar een relationeel model.  

 De kandidaat weet wat het kenmerk van een relationele database is.  

 De kandidaat weet waartoe de vraagtaal SQL dient en kunt opdrachten geven om een database te 

'bevragen'.  

 De kandidaat kent de logische operatoren en relatieoperatoren die toegestaan zijn binnen SQL.  

 De kandidaat is bekend met de term 'subquery'.  

 De kandidaat weet op welke drie manieren een tabel gemuteerd kan worden.  

 
NB: Biskandidaten en zij-instromers moeten een PO voor INF maken. Thema’s die aanbod komen zijn PHP en 
MYSQL. PO moet op 8 januari ingeleverd worden. Dit PO telt voor 25% mee. 

 

SE3 

 

 De kandidaat kent de zes categorieën waarin programmeertalen ingedeeld worden en kunt 

van elke categorie bijzonderheden noemen. 

 De kandidaat weet wat objectoriëntatie is en kent een aantal kernbegrippen van deze 

methode van programmeren. Bovendien kun je voor- en nadelen ervan noemen. 

 De kandidaat kent enkele veel toegepaste programmeertalen en hun bijzonderheden. 

 De kandidaat kent het verschil tussen client-sided en server-sided programmeertalen voor 

het web. 

 De kandidaat weet wat een algoritme is. 

 De kandidaat is bekend met de schematechniek PSD; je weet waaruit een PSD bestaat en 

kent de termen 'sequentie', 'iteratie' en 'selectie'. 

 De kandidaat kan (alledaagse) handelingen weergeven in de vorm van een PSD. 

 De kandidaat kan een PSD achteraf nalopen om te controleren of het schema juist is. 

 De kandidaat weet wat imperatief programmeren is en kent de kenmerken ervan. 

 De kandidaat weet wat parameters en functies zijn en kent de verschillende typen 

variabelen. 

 De kandidaat weet wat een versiebeheersysteem is en wat de voordelen ervan zijn. 

 De kandidaat kan een aantal versiebeheersystemen noemen en je kent de begrippen 

commit, update, repository en working copy. 

 De kandidaat kent het belang van softwaretesten; de kandidaat kent de drie testelementen 

en het verschil tussen dynamisch en statisch testen. 

 De kandidaat weet hoe je bij handmatig testen een testcase moet opstellen en uit welke 

onderdelen de testcase bestaat. 

 De kandidaat kent de verschillen tussen een systeemtest en een acceptatietest. 

 De kandidaat werken met het programma Visual Studio 

 De kandidaat kent de syntax van C# 

 De kandidaat kan de verschillende C# statements gebruiken voor sequentie, iteratie en 

selectie. 

 De kandidaat kan OOP toepassen 

 De kandidaat kan Recursie toepassen 

 De kandidaat kent de verschillende OO technieken 

 De kandidaat kan UML schema’s interpreteren. 

 De kandidaat kan UML schema’s maken 
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Regeling schoolexamen Colegio Arubano VWO 2020/2021 

68 

SCHOOLEXAMEN VWO 2020– 2021: Filosofie 

 
1. ALGEMEEN OVERZICHT ONDERDELEN 

 

SE Vaardigheid/Thema Gewicht Soort 
toets 

Duur 
(min) 

Herkansing 

SE 1 SE Wetenschapsfilosofie 30% Schriftelijk 120 Ja 

SE 2 SE Het goede leven en de vrije 
markt 

30% Schriftelijk 120 Ja 
SE 3 SE Het goede leven en de vrije 

markt 
40% PO  Nee 

Bepaling Eindcijfer Schoolexamen (EC) EC = 35%.SE1 + 30%.SE2 + 

35%.SE3  
 

2. LEERSTOFOMSCHRIJVING 
 

 

SE-1 

Boek 
 
Philippe Boekstal: Wij 
denken over kennis en 
wetenschap 

Hoofdstukken 

 
Deel 2: Wetenschap. Bekijk ook het werkboek goed en gebruik (je 
uitwerking van) de aantekeningen als richtlijn. 

 

 

SE-2 

Boek 

 
Ad Verbrugge e.a.: Het 
goede leven en de vrije 
markt. 

Hoofdstukken 

 
Hoofdstuk 1 t/m 5. De betreffende eindtermen worden ter  
beschikking gesteld en dienen zelfstandig gemaakt worden als 
voorbereiding op dit SE. 

 

 

SE-3 

 

Boek 

 
Ad Verbrugge e.a.: Het 
goede leven en de vrije 
markt. 

Hoofdstukken 

 
Hoofdstuk 1 t/m 10. De betreffende eindtermen worden ter  
beschikking gesteld en dienen zelfstandig gemaakt worden als 
voorbereiding op dit SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regeling schoolexamen Colegio Arubano VWO 2020/2021 

69 
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SCHOOLEXAMEN VWO 2020 – 2021: LICHAMELIJKE OPVOEDING 
 

Toelichting L.O. examenprogramma: 
 

“MICRO-TEACHING”   Micro teaching betekent lesgeven aan kleine groepen. 
 
Voor de laatste module van het LO – examenprogramma moeten alle kandidaten een mini 
LO- les gaan verzorgen. Dit betekent dat je zelf een les gaat ontwerpen en deze les in de rol 
van lesgever aan een deel van jouw klas zal gaan geven.  Ivm de Covid maatregelen kan er 
geen praktijkopdracht meer plaatsvinden, waardoor de examenkandidaat de eigen 
ontworpen mini LO-les niet kan uitvoeren. Ipv wordt de mini LO-les op een alternatieve 
manier gepresenteerd aan de klas; dmv een powerpoint presentatie in een klaslokaal.    
 
→ De examenopdracht “micro-teaching “ wordt op Magister geplaatst. 
 

 

Inhoud van de examenopdracht “ micro teaching. 
 
A. Voorbereiding van de examenopdracht “micro teaching “ 
B. Presentatie van de examenopdracht “micro teaching “ 
 

 

A. Voorbereiding van de examenopdracht “micro teaching “ 
 

1. Lesvoorbereidingsformulier. 
 
De les moet worden uitgewerkt op het LVB = Lesvoorbereidingsformulier. 
Het LVB staat op Magister en bij de uitwerking van het LVB moet worden voldaan aan  
de volgende voorwaarden: 
       - Alles moet in het nederlands worden geschreven. 
       - Je moet het LVB in pdf bewerken en uploaden op Magister. 
         Het is niet toegestaan om in een ander format te werken. 
       - Datum  inleveren van het LVB op Magister : Vrijdag 2 oktober 23:59 uur.  
 

 

2.  Instructievideo. 
 
De les moet ook worden uitgewerkt dmv een video opname; dit is de instructievideo. 
De instructievideo duurt  4 minuten. 
Doel van de video:  
Omdat je weinig of geen ervaring hebt met lesgeven, en het best lastig is om voor een groep 
kandidaten iets uit te leggen, kun je met deze video je les van te voren opnemen. Dit is een 
goede oefening omdat je jezelf zo kunt terugzien in de rol als lesgever.  
Inhoud van de video: 
1. Warming –up : Praatje -plaatje*. Uitleggen en voorbeeld geven in maximaal 2 minuten.  
2. Leskern : Praatje -plaatje*.  Uitleggen en voorbeeld geven in maximaal 2 minuten. 
NB : Alleen in de instructievideo mag je het voorbeeld ook geven middels een klein 
videofragment of een afbeelding, etc.  
( *Praatje -plaatje uitleg zie “Aandachtspunten voor de lesgever” ) 
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Inleveren instructievideo:  
 
De opname van de instructievideo moet voldoen aan de volgende voorwaarden :  

- Tijdsduur opname 4 minuten 
- Opname in landscape positie 
- Uploaden via Youtube met naam en klas! (zie bijlage 3) 
- Instructietaal nederlands 
- Kledingvoorschrift : Colegio school T shirt – sportbroek 

Datum  inleveren instructievideo : Vrijdag 2 oktober 23:59 uur. 

 

B. Presentatie  van de examenopdracht “micro teaching “ 
 

De uitvoering van de examenopdracht ; de zogenaamde “praktijkopdracht” kan niet meer 
plaatsvinden vanwege de Covid maatregels. Daarom zullen we de praktijkopdracht op een 
alternatieve manier moeten vormgeven.  
“Presentatie van de les micro teaching “ 
Elke week zijn er 3 kandidaten aan de beurt om een presentatie te geven. De presentatie 
vindt plaats in een klaslokaal.  
De LO docent maakt via Magister het lesgeef schema bekend  (wie is er op welke dag aan de 
beurt). 

 
 

Inhoud van de presentatie:  
 
1. Warming –up en Leskern : instructie en voorbeeld zoals ontworpen op het LVB 
2. Interactie moment 1 : de examenkandidaat instrueert en begeleidt een interactie moment 
met de klas die passend is bij de gekozen leskern. (hieronder verstaan we geen kahoot etc.)  
Bijv : keuze module volleybal 
Praktische oefening : aanleren bovenhandse service zonder bal. 
3.  Interactie moment 2: de laatste max 5 minuten moet er gelegenheid zijn om vragen te 
stellen aan de klas, en vanuit de klas. 
 

 

 
De lesgever moet bij de presentatie van de lesopdracht voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

- De presentatie duurt 15 minuten. 
- De presentatie wordt verzorgd dmv powerpoint. 
- Op tijd komen 
- Instructietaal nederlands 
- Vlot starten van de presentatie 
- Lesgever draagt een faceshield ipv mondkapje zodat het gezicht volledig zichtbaar is 

ivm de communicatie. 
- Datum  inleveren power point presentatie: Vrijdag 2 oktober 23:59 uur.  
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Aandachtspunten voor de lesgever/ presentatie:  
 
1. Als lesgever is het belangrijk om de gekozen bewegingsactiviteiten duidelijk aan de 
kandidaten te kunnen uitleggen, zodat de kandidaten begrijpen wat zij moeten doen. 
Dit kun je doen volgens de methode “Praatje - Plaatje - Daadje”. 
“Praatje” Instructie geven 
De les begint met een korte uitleg aan de deelnemers. 
Wanneer je iets wilt uitleggen wil je dit duidelijk doen. Zorg dat je goed verstaanbaar bent. 
De uitleg moet in het nederlands, kort & krachtig. 
“Plaatje” Voorbeeld geven. 
Na het “praatje” laat je de bewegingsactiviteit zien. Wanneer je zelf geen voorbeeld kunt 
geven kun je het ook aan 1, of meerdere kandidaten vragen. Natuurlijk zul je hen er wel bij 
moeten begeleiden. 
“Daadje” De kandidaten gaan aan het werk met de bewegingsactiviteit. 
2. Wat wordt nu jouw rol als lesgever ? 
Observeren : Wanneer de kandidaten bezig zijn met de bewegingsactiviteit moet jij erop 
toezien dat zij werken zoals jij dat hebt uitgelegd. Zorg dat je ziet hoe er wordt gewerkt.  
Coachen : Afhankelijk van hoe de kandidaten aan het werk gaan met de bewegingsactiviteit 
zal jij de kandidaten vervolgens gaan begeleiden. Laat de kandidaten duidelijk weten of zij 
het goed doen, geef ze complimenten. Indien nodig geef de kandidaten hulp, een extra 
instructie, misschien een 2e voorbeeld. Wanneer de kandidaten de bewegingsactiviteit niet 
goed uitvoeren, kun je hen corrigeren, of evt de bewegingsactiviteit aanpassen. Het kan zijn 
dat de opdracht te moeilijk, of te makkelijk is.  
 

 

 

Herkansingen: 
  
Kandidaten die het L.O. examenprogramma niet afronden met tenminste een 5.5, zijn verplicht 
het herkansings programma te volgen dat zal plaatsvinden in de periode januari - april  2021 
en moeten dit herkansings programma met een voldoende beoordeling afsluiten. 
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EX. 1 LIJST VWO 
(lijst van de examenkandidaten en hun examenvakkenpakket) 

 

 



LEERLINGEN VAKKEN
Examennr Achternaam Officiële voornamen Klas Profiel ne en ckv lo i&s pws sp pap fa wa wb na sk bi ec be ak gs inf fil aantal examen vakken

1001 Acosta Gabriëlle Marie Rosalie V6A NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1002 Amell Cabrera Sarah Lucy V6C MM 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1003 Arends Matteo Sebastien V6A NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1004 Baarh Bibianca Isabelle V6C NW 1 1 RV 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1005 Bastiaans Joep Rien V6C NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1006 Beke Neoma Elisabeth V6B NW 1 1 G 1 6 1 1 1 1 1 1 1 8
1007 Candelaria Lianne Josephine V6C MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1008 Cheong Yee Mei Crystal Génesis V6A NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1009 Chuckaree Surina Gabriela V6A NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1010 Chung Veronique Yan Tone V6C MM 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1011 Cramer Danique Denise V6A NW 1 1 V 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1012 Croes Bente V6C NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1013 Croes Emma Marie Christine V6B MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1014 Croes Xyon Felix V6B NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1015 Cuba, de Julia Eulalie Veronique V6B NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1016 Curtis Lara Mackenzie V6A NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1017 Dandlau Ethan Jordan V6B MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1018 Davelaar Amy Rhianna V6B NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1019 Dunnen, den Thaliza V6A NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1020 Edwards Khatijah Alisandra V6C MM 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1021 Erwich Sophie Nichols V6C NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1022 Falconi Ezechiël Zion Emanuel V6B MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1023 Fan Ka Lei V6C NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1024 Farro Chloë Gulçin V6B NW 1 1 G 1 6 1 1 1 1 1 1 1 8
1025 Farro Julie Alexia Ludwella V6B MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1026 Figaroa Ervin Joël V6C NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1027 Gonzalez Colina Harrison Gijsbert V6A NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1028 González Díaz Eveline V6C NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1029 Gumbs Jendrique Patrick Cardinal V6B NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1030 Halley Demetra Elèyá V6B MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1031 Ho Zinzi V6B NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1032 Hoorn, van der Daphne V6C MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1033 Kamp, van de Sophia Inez Jeanne V6A NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1034 Kock David Antonio V6A NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1035 Labrador Contreras Luisana Daniela V6A NW 1 1 G 1 6 1 1 1 1 1 1 1 8
1036 Laclé Stephany Almira V6A NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1037 Lambrinos Emile Shaquile V6B MM 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1038 Landbrug Edmar Lion V6A NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1039 Linde, van der Jada Maren Sioux V6C NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1040 Madera Buelvas Sharol Daniela V6A NW 1 1 G 1 6 1 1 1 1 1 1 1 8
1041 Maduro Kyanna V6C NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1042 Mathew Reshawd Kenyaen V6B MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1043 Meza Orellana Trinity Betzabeth V6A NW 1 1 G 1 6 1 1 1 1 1 1 1 8
1044 Nahar Herman V6A NW 1 1 RV 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1045 Ng Angela Yuk Chun V6B MM 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1046 Ng Max Elias V6A NW 1 1 G 1 6 1 1 1 1 1 1 1 8



LEERLINGEN VAKKEN
Examennr Achternaam Officiële voornamen Klas Profiel ne en ckv lo i&s pws sp pap fa wa wb na sk bi ec be ak gs inf fil aantal examen vakken

1047 Pabon Jessica Angelle V6B MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1048 Palmer Trayvaun Javier V6B NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1049 Palomino Luna Joshua David V6A NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1050 Pareja Ramirez Mariano Gustavo V6A NW 1 1 G 1 6 1 1 1 1 1 1 1 8
1051 Pichardo Amy Darlene V6C NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1052 Putten, van Jezoar Lloyd V6B MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1053 Schippers Kyle V6B NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1054 Schwengle Jean-Alexson Alexander V6C NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1055 Soriano Dinangery Soriani V6B NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1056 Steeghs Storm V6B NW 1 1 G 1 6 1 1 1 1 1 1 1 8
1057 Steenken Caitlin Thalía V6A NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1058 Tham Declan William Wenwah V6C NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1059 Tromp Jaridza Jesica V6A NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1060 Vigil Muñoz Nicolle Dayana V6C NW 1 1 G 1 9 1 1 1 1 1 1 1 8
1061 Vingal Sue-Diany Silviënne Irma V6A NW 1 1 G 1 6 1 1 1 1 1 1 1 8
1062 Vrolijk Josianne Clarisse Natalyne V6C NW 1 1 G 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8
1063 Wester Celine Sofia Sylvia V6B MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1064 Wu Celine Angela V6A NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1065 Wu Xiao Lin V6A NW 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8
1066 Ye Hanna Ke Xin V6C MM 1 1 G 1 7 1 1 1 1 1 1 1 8

66 66 66 66 66 66 38 30 20 36 30 40 49 47 20 14 10 31 18 13



LEERLING VAKKEN
Examennr Achternaam Officiële voornamen Klas Profiel ne en ckv lo i&s pws sp pap fa wa wb na sk bi ec be ak gs inf fil rkt aantal examen vakken

2001 Arendsz Meghan Gwyneth V6B NW 1 1 RV RV 7 7 1 1 1 1 1 1 5 8
2002 Schimmel Kiara Maïna V6A NW 1 1 G G 9 1 1 1 1 1 1 1 5 8
2003 Wever Dylan V6B NW 1 1 V G 7 7 1 1 1 1 1 B 7 8

3 3 3 3 3 3 1 3 0 1 2 2 3 3 1 0 0 0 0 1 3


