
 

 
VWO Maatwerk PTA (doubleurs) 

BIJLAGE SCHOOLEXAMEN 2022- 2023  

(cohort 2020-2023) 

Doublure in 2022-2023 

VAK: BSM 

 

Periode  SE-toets Vorm Stofomschrijving Gewicht 

4G1 1 Theorie Domein 
B1, spelen, slag- 
en loopspel  

Softbal, spelvaardigheid (tijdens de les lo) 
De leerlingen ontvangen aan het begin van de periode 
een boordelingsmatrix 

3 

4G1 2  Praktijk Domein 
B4, atletiek   

Vervangende opdracht trainingsschema. 

Inleverdatum: uiterlijk 27 september 2020  

3 

4G2 3  Praktijk  

Domein B1, 
spelen, 
doelspelen.   

Bewegen + 
regelen  

Basketbal en/of handbal lessenreeks maken 
volgens lvf 
 

Hoofdstuk 2.2 en 2.3 Zelfstudie 
De leerlingen ontvangen aan het begin van de periode 
een boordelingsmatrix 

4 

4G2 4  Praktijk  

Domein B2, 
Turnen  

Lessenreeks opdracht ringen stil maken 
volgens lvf  
De leerlingen ontvangen aan het begin van de periode 
een boordelingsmatrix 

3 

4G3 5  Praktijk  

Domein B3, 
bewegen op 
muziek  

Opdracht Be-sport-Minded opdracht 2.3.2.2 
Dans uitvoeren, filmen en inleveren 
De leerlingen ontvangen aan het begin van de periode 
een boordelingsmatrix 
 

4 

4G3 6  Praktijk + 
theorie  

Domein B1  

Opdracht Racketsport in tweetallen oefenen, 
uitvoeren voor cijfer 
De leerlingen ontvangen aan het begin van de periode 
een boordelingsmatrix 
 

3 

4G4 7  Theorie  

Praktische 
opdracht  

Domein C2, C3 
en C4 bewegen 
en regelen  

Organiseren van de sportdag fictief toernooi 
(Bijlage 2.4.1  en bijlage 2.4 voorbeeld 5-10 
schema, ter ondersteuning)  
Mee organiseren sportdag. 
 
De leerlingen ontvangen aan het begin van de periode 
een boordelingsmatrix 

6 

4G4 8  Praktijk   

Domein B4,B6, 
Atletiek  

Atletiek Hoogspringen/verspringen conform 
scoretabel 

 

3 



5G1 9  Praktijk   

Domein B6  

Keuzeactiviteit  

Een activiteit naar keuze (rekening houden 
met het weer) wordt beoordeeld met een O-
V-G. Aanwezigheid is verplicht. 

3 

5G1 9  Praktijk  

Domein B5, 
zelfverdediging  

Trap- en stoottechnieken verwerken in een 
eigen oefening.   
De leerlingen ontvangen aan het begin van de periode 
een boordelingsmatrix 

4 

5G2 10  Praktijk + 
theorie  

 Domein B1, 
terugslagspel  

Volleybal: spelvaardigheid en 
spelregelkennis.  

 
De leerlingen ontvangen aan het begin van 
de periode een boordelingsmatrix en de 
spelregelkennis 

4 

5G2 11  Praktijk en 
theorie  

Praktische 
opdracht  

Domein D, 
bewegen en 
gezondheid  

Trainingsleer. Opdracht 1.3.1  

Spier- en bewegingsapparaat.  

Hst. 1.3 + 1.5.1.2+ 1.6.2+ 1.7+ opdracht 
1.6.2  

 Inleverdatum: uiterlijk 6 december 2021 

  

4 

5G3 12  Praktijk   

Domein C  

Alternatieve spelen  
Een activiteit naar keuze (rekening houden 
met het weer) wordt beoordeeld met een O-
V-G. Aanwezigheid is verplicht. 

3 

5G3 13  Theorie en 
praktijk  

Domein A D1  

Acro – gym Voeding 1.5.1.2 + 1.5.3.1  

Inleverdatum: uiterlijk 6 maart 2022  

4 

5G4 14  Praktijk   

Domein C3  

Organiseren toernooien, wedstrijden  
De leerlingen ontvangen aan het begin van de periode 
een boordelingsmatrix 

4 

5G4 15  Praktijk   

Domein B4, 
atletiek.  

Speerwerpen en/of discuswerpen en 
hoogspringen en/of verspringen. Cijfers 
conform scoretabel.  

4 

6G1 16  Theorie  

D1, D2 en D3.  

Blessure preventie 1.4 diagnostische toets   

hoofdstuk 1.4 : opdracht 1.4.1.1 eigen 
blessure voorkomen  

Bewegen en gezondheid § 1.4 Casus 
behandeling blessures (1.4.1.2)  

Inleverdatum: uiterlijk 27 september 2022  

3 

6G1/6G2 

 

 17  

  

Praktijk  

Domein B2  

Maak een lessenreeks a.d.h.v. het lvf Be 
Sport Minded voor de onderdelen Turnen 

4 

 



springen: reutherplank, minitrampoline en 
dubbele trampoline.  

 

6G1/6G2 

 

18  Theoretische 
opdracht/praktij
k  

Domein D  

EHBO - alleen de laatste les praktijkexamen 
volgen 

4 

5G4/6G1/
2/3 

19  Theorie  

Domein E.  

Wetenschappelijk onderzoek Opdracht 4.2.4  

Inleverdatum: uiterlijk 6 maart 2023  

8 

G4/5/6G 
1/2/3  
 

20  Theorie  

Praktische opdr
acht  

Domein E1, E2 
en E3   

Hoofdstuk 3.4.1 bezoek (top) sportwedstrijd  

Autobiografie: opdracht 3.1.1.2 
sportautobiografie  

Interview in sport: hoofdstuk 3.1 opdracht 
3.1.2.2   
Inleverdatum: uiterlijk 6 maart 2023  

2 

4G/5G/6
G1/6G2  

21  Praktijk  

Domein A, 
vaardigheden 
domein C1, 
bewegen en 
regelen.  

Zelfstandig lesgeven. Leerling kiest zelf een 
sportonderdeel en bereidt de les voor, voert 
uit en evalueert zijn/haar les.  

Deadline inleveren eindverslag einde periode 
2. Hoofdstuk 1.2: opdracht 1.2.1 (Bijlage 1.2 
circulatie algemene warming-up)  

Leren scheidsrechteren: opdracht 2.2.1  

Hoofdstuk 2.1.1 + 2.3.1 + 2.3.2.3 + 2.3.3.1  

Inleverdatum: uiterlijk 6 maart 2023  

  

6 

  herkansing -  

  doubleurs Als een leerling doubleert in gym 5 dan moet 
de leerling alles opnieuw afronden voor het 
vak BSM.  

 

  overstappen In geval van overstappen van vwo naar havo 
mogen alle afgesloten onderdelen blijven 
staan met formule *0,8 +2 worden 
verhoogd.  
 
Het is niet mogelijk om van havo 4 naar vwo 
5 over te stappen.   

 

  blessureclausule Indien een leerling op medische gronden 
fysiek niet in staat is om een 
bewegingsonderdeel af te ronden dan kan in 
overleg met leerling en ouders gekozen 
worden voor een vervangende opdracht ter 
vervanging. Deze inhoud van deze opdracht 
zal gekoppeld zijn aan het desbetreffende 
onderdeel. 
 

 



  terugvaloptie Terugvaloptie: Een leerling die overstapt van 
atheneum 6 naar havo 5 zal onderdelen 
inhalen in samenspraak met de nieuwe en 
oude docent (rekening houdend met 
overlap). Een leerling die overstapt van 
atheneum 6 naar atheneum 5 volgt op het 
moment van instroom het lesprogramma van 
atheneum 5.    
 

 

 

  


