
 

GYMNASIUM 

BIJLAGE SCHOOLEXAMEN 2022- 2023  

(cohort 2020-2023) 

VAK:  

Onderzoek en ontwerpen 

Periode  SE-toets Vorm Stofomschrijving Gewicht 

6G1  

  

1  portfolio Portfolio waarin je aantoont wat je hebt 
geleerd in het voorexamenjaar. Alle 
producten van de projecten, inclusief 
beoordeling en reflectie dienen te worden 
opgenomen in het portfolio.  

Domein A, B, C en minimaal 2 subdomeinen 
uit D 
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6G1   

  

  

2 project  meesterproef  

plan van aanpak  

Domein A, B en C  

1  

6G3 

  

  

  

3 project  meesterproef   

Het eindproduct van de meesterproef bestaat 
uit minimaal een presentatie en een ontwerp- 
of onderzoeksverslag. Afhankelijk van de 
keuze voor de meesterproef kunnen ook 
andere onderdelen, zoals een prototype 
onderdeel uitmaken van het eindproduct. Dit 
wordt door de leerlingen omschreven in het 
plan van aanpak. In de beoordeling wordt 
zowel het product als het proces 
meegenomen.  

Domein A, B, C en minimaal 1 subdomein uit 
D. Voor het keuzeproject in G5 en de 
meesterproef in G6 moet aan minstens 3 
subdomeinen uit D worden voldaan.  

 3 

6G3  4 portfolio  meesterproef   

Portfolio waarin zowel producten als 
processen door de leerling worden 
verantwoord. 

Domein A en C   

1  

    herkansing  SE 2, 3 en 4 zijn herkansbaar. De herkansing 
bestaat uit een maatwerkopdracht over het 
betreffende examenonderdeel.   

  



    Doubleurs  Indien een leerling het examenjaar doubleert, 
vervallen alle eerder behaalde cijfers en 
worden deze uit het examendossier gehaald. 
Er moet een nieuwe meesterproef worden 
uitgevoerd.  

  

  Terugvaloptie Indien een leerling terugvalt van 6 vwo naar 5 
havo kan hij/zij worden de SE onderdelen her 
gewaardeerd naar een havo cijfer. 

 

 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:   
Domein A Algemene vaardigheden  
Domein B Denk- en werkwijzen van Onderzoek en ontwerpen   
Domein C Kernkwaliteiten  
Domein D Werelden van bèta-techniek  
  
Het schoolexamen heeft betrekking op:  
• de gehele domeinen A, B en C in combinatie met  
• minimaal drie van de subdomeinen uit domein D  
• en, indien het bevoegd gezag daarvoor kiest, andere vak onderdelen, die per kandidaat kunnen 
verschillen.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


