
Glossarium Nederlands voortgezet onderwijs 
 
bovenbouw bij havo en vwo: vanaf het 4e leerjaar tot het eindexamen. Tweede 

Fase. 
CE Centraal Eindexamen, waarin bij de moderne vreemde talen 

leesvaardigheid wordt getoetst. Chinees heeft echter geen CE, 
leesvaardigheid wordt in het schoolexamen getoetst. 

CvTE College voor Toetsing en Examens, waarborgt de kwaliteit en het 
niveau van het Centrale Examen  

CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 
CKV schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming  
domein onderdeel van het eindexamenprogramma 
eindterm door de overheid vastgestelde eisen waaraan de 

eindexamenkandidaat moet voldoen 
ERK Europees Referentiekader voor de talen  
gemeenschappelijk deel de verplichte vakken in de bovenbouw (onafhankelijk van het 

gekozen profiel) 
GLO schoolvak Gemeenschappelijk Literatuur Onderwijs waarbij de 

literatuur voor de mvt als gemeenschappelijk vak wordt gegeven 
havo (5 jarig) Hoger Algemeen Vormend Onderwijs  
mbo Middelbaar Beroepsonderwijs 
mvt Moderne Vreemde Talen 
onderbouw de eerste 3 leerjaren van het voortgezet onderwijs 
profiel het totaal aan vakken in de gekozen richting bovenbouw havo/vwo; er 

zijn vier profielen:  
C&M (cultuur en maatschappij) 
E&M (economie en maatschappij) 
N&G (natuur en gezondheid)  
N&T (natuur en techniek). 

(verplicht) profielvak (verplicht) vak voor een profiel 
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting  
SE Schoolexamen 
SLU studielastuur (totaal van lessen en zelfwerkzaamheid) 
variant elementair 
 

Curriculum voor een taal in de bovenbouw, met dezelfde eindtermen 
maar een lager eindcompetentieniveau; het vak wordt afgesloten met 
een schoolexamen. 

vmbo (4 jarig) voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
vrij deel (of vrije ruimte) Het vrije deel bestaat uit twee onderdelen: 

• Verplicht vrije deel: dit gedeelte dient gevuld te worden met 
vakken met een landelijk examenprogramma. Havo-leerlingen 
kunnen in het vrije deel ook een vak kiezen op vwo-niveau, voor 
zover dat inhoudelijk niet overeenkomt met een van de andere 
vakken die het profiel omvat. 

• Geheel vrije deel: dit gedeelte kan gevuld worden met een 
programma waarmee de school zich wil profileren of met 
activiteiten die los staan van de vakken, en met extra 
examenvakken. 

vwo (6 jarig) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
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