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Examenprogramma 
lichamelijke opvoeding 
havo/vwo 
 
 
 
 
Het eindexamen 
 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
Het eindexamen bestaat uit praktische bewegingsactiviteiten. 
 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A Vaardigheden 
Domein B Bewegen 
Domein C Bewegen en regelen 
Domein D Bewegen en gezondheid 
Domein E Bewegen en samenleving. 
 
 
Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met E, (met dien 
verstande dat de eindtermen uit de domeinen A en C, D en E slechts in 
samenhang met domein B aan de orde komen), en indien het bevoegd gezag 
daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 
 
 
De examenstof 
 
 
Domein A: Vaardigheden 
 
1. De kandidaat kan op verantwoorde en perspectiefrijke wijze en met plezier in 

bewegende en regelende rollen deelnemen aan de bewegingscultuur, en kan 
aangeven in hoeverre hij daaraan -ook in de toekomst- kan en wil deelnemen. 

 
 
Domein B: Bewegen 
 
2. De kandidaat kan deelnemen aan een variëteit aan bewegingsactiviteiten, 

waarbij het gaat om: 
- verbreding (leren van nieuwe activiteiten) en verdieping (qua niveau, taken en 

contexten) van bewegingsactiviteiten die in de onderbouw zijn aangeboden; 
- in elk geval uit het activiteitengebied spelen een slag- en loopspel, twee 

doelspelen en een terugslagspel, bij voorkeur door de kandidaat te kiezen; 
- minimaal twee door de kandidaat te kiezen bewegingsactiviteiten uit een door 

de school gedaan aanbod voor de activiteitengebieden turnen, atletiek, 
bewegen op muziek en zelfverdediging; 
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- minimaal drie door de kandidaat te kiezen en voor de kandidaat nieuwe 
bewegingsactiviteiten die bij voorkeur niet tot één van de hierboven genoemde 
activiteitengebieden behoren. 

Domein C: Bewegen en regelen 
 
3. De kandidaat kan (samen met anderen) ondersteunende en leidinggevende 

rollen in bewegingssituaties vervullen, waarbij het gaat om: 
- bewegingssituaties inrichten, op gang brengen en op gang houden; 
- minimaal twee door de leerling te kiezen rollen van instructeur, 

coach/begeleider, scheidsrechter/jurylid en organisator. 
 
 
Domein D: Bewegen en gezondheid 
 
4. De kandidaat kan op basis van eigen ervaring met en inzicht in de betekenis 

van sport en bewegen voor de (beleving van) gezondheid in brede zin 
verantwoord omgaan met belasting en risico's in bewegingssituaties, en een 
trainingsprogramma opstellen dat past bij de eigen mogelijkheden. 

 
 
Domein E: Bewegen en samenleving 
 
5. De kandidaat kan op grond van inzicht in de kenmerken van het aanbod en in 

de eigen wensen en mogelijkheden ten aanzien van sportdeelname een 
bewuste keuze maken uit het aanbod aan sport en bewegen in de 
samenleving. 

 




