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1. VASTSTELLING P.T.A. EN BEVOEGD GEZAG. 
 
Dit PTA is vastgesteld op 25 september 2019 door mevrouw  
A.A.C.M. Brummelhuis, vestigingsdirecteur en ondertekeningbevoegde van de 
Stichting voor Voortgezet Onderwijs te Amsterdam. 
 
De schoolexamens en centrale examens worden afgenomen onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van het MUNDUS College door de directeur, 
secretaris en de examinatoren. 
 
 
 
 
2. ALGEMENE BEPALINGEN. 
 
2.1 Examenbesluit en overzicht verantwoordelijke personen. 
 
Artikel 1. Examenregeling. 
1. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt tezamen met het 

examenreglement van de ESPRIT Scholengroep de gehele examenregeling 
zoals deze voor het MUNDUS College van toepassing is. 

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

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

Onderwijs” en het “Eindexamenbesluit”. 
 
 
Artikel 2. Overzicht van de verantwoordelijke personen. 
1. De uitvoering van het gehele examen berust bij de examencommissie. 

Voorzitter    - Mevr. L. Buiting 
Secretaris    - Mevr. E. Bovenkerk 
Lid teamleider   - Mevr. M. Sanders 

 
 
Artikel 3. Benadeling schoolexamen en bezwaar. 

Indien een leerling zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen 
benadeeld voelt, hiervan uitgezonderd de beroepsregeling 
inzake onregelmatigheden, kan de leerling een schriftelijke klacht  



 

met redenen omkleed, ondertekend, binnen drie dagen indienen bij de 
secretaris van de examencommissie.  
De directeur neemt, nadat alle partijen gehoord zijn, in deze een beslissing 
die een ieder op school bindt. 
De secretaris deelt deze beslissing schriftelijk en met redenen omkleed aan 
de kandidaat mede binnen een redelijke termijn, zo mogelijk binnen drie 
werkdagen. 
In onvoorziene gevallen geldt de beslissing van de directeur. 
 

 
2.2 Inrichting van de schoolexamens en centrale examens. 
 
Artikel 4. Aanvang en einde schoolexamens. 
1. Het schoolexamen vangt aan op het moment dat de leerlingen hun eerste 

presentaties, opdrachten of kennistoetsen afleggen, die meetellen voor het 
schoolexamen. 

2. Het schoolexamen wordt afgenomen in het derde- en vierde leerjaar.  
 

 
Artikel 5. Gesprekken en vorderingenoverzicht. 

De coach voert na elk trimester een coachinggesprek met de leerling en de 
ouders, of wettelijk vertegenwoordiger, waarbij de voortgang en de 
beoordelingen van de vaardigheden en kennis besproken worden. 
De leerling ontvangt een beoordelingslijst waar de cijfers en beoordelingen 
van alle vakken op vermeld staan.  

   
In het derde leerjaar zijn de gesprekken als volgt gepland: 

1. Het eerste gesprek vindt plaats op 28 november 2019. 
2. Het tweede gesprek vindt plaats op 12 maart 2020. 
3. Het derde gesprek vindt plaats op 2 juni 2020. 

 
 

Artikel 6. Uitgestelde toetsen of opdrachten 
1. Als een leerling ziek is op de dag van een bepaalde verplichte presentatie, 

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

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

3. Indien een kandidaat zonder geldige reden afwezig is bij een verplichte 
presentatie, opdracht of kennistoets van het schoolexamen dan krijgt de 
kandidaat voor het betreffende werk het cijfer 1.0. Eén maal in de 2 jarige 
examenperiode mag de kandidaat een schriftelijke verzoek indienen bij de 
examencommissie om in aanmerking te komen voor een inhaalwerk of 
inhaalmoment.  

 
 
 
 



 

Artikel 7. Tijdstippen en perioden van de schoolexamens en centrale examens. 
PTA-toetsen worden zowel in leerjaar 3 als 4 afgenomen zoals in onderstaande 
tabel.  

 PTA lj 3 PTA in lj 4 
Nederlands  X 
Engels  X 
Wiskunde/rekenen*  X 
Economie  X 
Biologie  X 
Geschiedenis  X 
Kunstvakken, inclusief CKV X  
Maatschappijleer X  
LO  X 
Profielwerkstuk  X 
* de wettelijke regeling voor rekenen voor het examenjaar 2021 is op het 
moment van het vaststellen van dit document nog niet bekend. Wij houden 
er nu rekening mee dat rekenen valt onder het vak wiskunde. Indien de wet 
vastgesteld wordt er die anders is dan hier beschreven dan worden de 
betrokkenen hierover geïnformeerd. 

 
Belangrijke data en periodes voor schoolexamen (SE) en Centraal Schriftelijk 
Examen (CSE): 

 
 
2.3 Herkansing en herexamen. 
 
Artikel 8. Herkansing schoolexamen. 
1. De vakken lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1 en het onderdeel 

handelingsopdrachten kennen een herkansingsregeling, omdat deze naar 
behoren moeten worden afgesloten met “voldoende” of “goed”. 

2. Na afloop van de volgende delen van het schoolexamen SE4 en SE5 mag de 
kandidaat voor één AVO-vak één (periode)toets herkansen. Indien de 
kandidaat hier gebruik van wil maken dient de kandidaat tijdens het 
voortgangsgesprek een herkansingsformulier in te vullen. De herkansing 
vindt plaats binnen 2 weken na het voortgangsgesprek.  

 
2.4 Vaststelling cijfer Schoolexamen (SE) 
 
Artikel 9. Vaststelling cijfer van het schoolexamen. 
1. Van iedere beoordeling, die bij het bepalen van het eindcijfer of uitslag 

meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis; als 
regel binnen één week. In het PTA (H.4) staat per vak hoe de toetsen samen 
meetellen in de vaststelling van het cijfer SE voor dat vak. 

Examenonderdeel Leerjaar Data 
Schoolexamenperiodes SE1 (leerjaar 3) 16 aug t/m 22 nov ‘19 

SE2 (leerjaar 3) 2 dec ’19 t/m 6 mrt ‘20 
SE3 (leerjaar 3) 19 mrt ‘20 t/m 19 juni ‘20 
SE 4 (leerjaar 4) Sept ’20- nov ‘20 
SE 5 (leerjaar 4) dec ’20-mrt ‘21 

CSE van de AVO-vakken, 
1e tijdvak 

Leerjaar 4 Mei 2021 

CSE van de AVO-vakken), 
2e tijdvak 

Leerjaar 4 Juni 2021 



 

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

3. Het eindexamen van het vak maatschappijleer 1 bestaat alleen uit een 
schoolexamen.  

 
2.5 Vaststelling uitslag, slaag/zakregeling 
 
Artikel 10. Uitslag. 
Je bent geslaagd voor de TL als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan: 
1. Het gemiddelde van al je centraal schriftelijke examencijfers is 5,5 of hoger 
2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger 
3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 

• al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
• je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
• je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten 

minste een 7 of hoger is, of 
• je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er 

ten minste een 7 of hoger is 
4. Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk zijn 

beoordeeld met 'voldoende' of 'goed' 
 

*Dit is een wettelijke bepaling. Indien de wet wijzigt gedurende de 
examenperiode worden de betrokkenen hierover geïnformeerd. 

 
 
2.6  Voortgangsrichtlijnen van leerjaar 3 naar 4 (TL)  
 
Artikel 11.  VOORTGANGSRICHTLIJNEN van 3TL naar 4TL 
 
De verschillende vakken worden op verschillende manieren gemaakt en afgesloten:  
 
• Voor Nederlands, Engels, Wiskunde/Rekenen, Economie, Biologie, Geschiedenis 

en LO krijg je: 
o 1 keer per trimester een toets met een eindcijfer 
o minstens 1 keer per trimester een Pitstop-opdracht 

aangegeven in Magister.Me met de volgende vlag:  
Deze opdrachten worden beoordeeld met een OMVG 
(onvoldoende, matig, voldoende of goed) 

• Voor de vakken Maatschappijleer en Kunstvakken is een PTA, dat meetelt voor 
het schoolexamen. 

• Voor Technologie & Toepassing krijg je gedurende het jaar een viertal 
opdrachten die allen worden afgesloten met een eindcijfer. 

• Voor P&S/LOB krijg je een aantal opdrachten die verwerkt worden in het digitale 
portfolio Simulise. 

 
De examenperiode van de Theoretische Leerweg is 2 jaar en vindt voornamelijk 
plaats in leerjaar 4. De vakken Kunstvakken en Maatschappijleer worden afgesloten 
in leerjaar 3 en vormen onderdeel van het schoolexamen.  
 



 

Een leerling moet in leerjaar 3 laten zien dat hij klaar is voor leerjaar 4.  Mocht een 
leerling in of aan het eind van leerjaar 3 niet voldoen onderstaande eisen, dan kan 
een dringend maar ook dwingend advies gegeven worden om een ander traject te 
volgen:  
1. Het gemiddelde van al je eindcijfers is 5,5 of hoger. Voor Nederlands heb je 

minstens een 5. Je laagste cijfer is minstens een 4,5; 
2. Alle Pitstop-opdrachten zijn voor alle vakken voldoende. Na overleg met de 

mentor kan voor 1 vak Pitstop-opdrachten met matig zijn beoordeeld;  
3. Lichamelijke opvoeding en het kunstvak zijn afgesloten met een ‘voldoende’ of 

‘goed’; 
4. Maatschappijleer is afgerond minimaal een 6 (het liefst een 7 ivm compensatie 

voor het examen). 
Let op: om door te stromen naar leerjaar 4 moet je dus aan alle vier de 
bovenstaande eisen voldoen.   
 
3.   INDELING VAN HET EXAMEN 
 
Leerlingen TL volgen 2 profielen: Economie en Zorg & Welzijn. Het profielwerkstuk 
kan bepalen in welk profiel de leerlingen afstudeert. Hieronder het overzicht hoe de 
vakken in het Schoolexamen (SE) en Centraal Schriftelijk Examen (CSE) worden 
afgesloten.   

Examenvak  SE CSE 
Nederlandse taal cijfer cijfer 
Engelse taal cijfer cijfer 
Wiskunde/rekenen cijfer cijfer 
Geschiedenis cijfer cijfer 
Economie cijfer cijfer 
Biologie cijfer cijfer 
Maatschappijleer 1 *  cijfer niet 
Kunstvakken, inclusief CKV* voldoende of 

goed** 
niet 

Lichamelijke opvoeding voldoende of 
goed** 

niet 

Profielwerkstuk voldoende of 
goed** 

niet 

* Kunstvakken, inclusief CKV en Maatschappijleer1 worden in de 3e leerjaar 
afgerond 

** Deze vakken dienen met een voldoende of goed te worden afgesloten om aan 
de CSE deel te kunnen nemen 

 
4. PTA’S PER VAK 
 
Hierna volgen de onderdelen van het schoolexamen van vakken die afgesloten 
worden in het 3e leerjaar. Hierop staat voor elke opdracht of toets een omschrijving 
van de leerstof, hoe vaak een opdracht of toets meetelt en of hij herkanst mag 
worden.  
Voor wiskunde/rekenen geldt dat indien de wet rondom rekenen en wiskunde 
wijzigt gedurende de examenperiode het PTA op deze punten aangepast wordt en de 
betrokkenen hierover geïnformeerd. 
 
Namens het bevoegd gezag van het MUNDUS College, 
A.A.C.M Brummelhuis, vestigingsdirecteur 



Programma van toetsing en afsluiting
Cohort 2019 - 2021

Mundus 3 TL



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Mundus 3 TL Vak: kunstvakken inclusief ckv
S3101 Introductie Kunst & Cultuur Cultuurwandeling met verschillende verwerkingsopdrachten

Schriftelijke overhoring
Schriftelijk
10 uur
P1Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

25Weegfactor:

Eindtermen KV/K/1 t/m K4

S3102 Classic Tour Interactieve Rondleiding

Praktische opdracht
Praktisch
3 uur
P1Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

10Weegfactor:

Eindtermen KV/K/2, K3

S3201 Artiesten Karavaan Deelname aan verschillende theater en muziekworkshops

Praktische opdracht
Praktisch
8 uur
P2Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

10Weegfactor:

Eindtermen KV/K/1 t/m K3

S3202 Fotografie workshop FOAM Museumbezoek en deelname aan de workshops

Praktische opdracht
Praktisch
6 uur
P2Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

20Weegfactor:

Eindtermen KV/K/2 t/m K4

S3301 Film Bioscoopbezoek en filmverslag

Schriftelijke overhoring
Schriftelijk
6 uur
P3Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

10Weegfactor:

Eindtermen KV/K/2 t/m K4

S3202 Animatie Animatiefilmpje maken

Praktische opdracht
Praktisch
8 uur
P3Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Ja

25Weegfactor:

Eindtermen KV/K2, K3

2



Programma van toetsing en afsluiting
Studie: Mundus 3 TL Vak: Maatschappijleer
S3101 Wat is maatschappijleer? Jongeren; Verslag Maatschappijleer: Een introductie

Praktische opdracht
Praktisch
100 min
P1Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

15Weegfactor:

Eindtermen ML1/K1 t/m K4

S3102 Politiek Politiek in Vogelvlucht

Praktische opdracht
Praktisch
150 min
P1Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

20Weegfactor:

Eindtermen ML1/K1 t/m K3, K6

S3201 Multiculturele samenleving Bezoek gebedshuizen

Praktische opdracht
Praktisch
100 min
P2Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

15Weegfactor:

Eindtermen ML1/K4, K5

S3202 Media Communicatie, reclame

Praktische opdracht
Praktisch
100 min
P2Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

15Weegfactor:

Eindtermen ML1/K1 t/m K3, K5, K7

S3301 Werk Voorbereid op stage?

Schriftelijke overhoring
Schriftelijk
100 min
P3Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

15Weegfactor:

Eindtermen ML1/K1 t/m K3, K5, K7

S3202 Criminaliteit De Rechtbank: Voor, tijdens en na

Schriftelijke overhoring
Schriftelijk
100 min
P3Moment:

Wijze van toetsing:
Tijdsduur:

Type toets:
Herkansing: Nee

20Weegfactor:

Eindtermen ML1/K1 t/m K3, K5, K7
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