
Betreft: herziening PTA en afronding examenjaar 

 

Beste examenkandidaten vwo, 

 

Het is voor jullie een extra spannende tijd. Na het schrappen van de centrale examens willen jullie 

graag weten hoe het zit met de laatste schoolexamens. Daarnaast wil je ook graag weten wanneer je 

geslaagd bent: wat zijn daarvoor de criteria? Over de nieuwe zak- slaagregeling kunnen we helaas 

nog niets zeggen. Naar verwachting wordt die volgende week bekend gemaakt. De nieuwe regeling 

zal in ieder geval erg lijken op de oude regeling.  

De minister heeft ons in het kader van de nieuwe maatregelen rond het COVID-19 virus nieuwe 

ruimte geboden om ons PTA te herzien. Eerder berichtgeving over wijzigingen van het PTA komt 

hiermee te vervallen. Vanwege het besmettingsrisico bij schriftelijke examens op school is gekozen 

om waar mogelijk alle schriftelijke schoolexamens te schrappen (zie onderaan deze brief alle details). 

Dat geldt voor de examens die domeinen toetsen die al eerder in andere schoolexamens aan bod zijn 

geweest. De schoolexamens die niet geschrapt kunnen worden, zullen in een andere vorm 

afgenomen worden. Soms wordt daarbij ook de weging aangepast. De instructies voor de “nieuwe” 

schoolexamens worden via de vakdocenten verstrekt. 

Voor alle schoolexamens geldt dat de uiterste inlever- of afnamedatum 6 mei a.s. is. Half mei, na 

publicatie van de cijfers op 13 mei, zal een inventarisatie van herkansingen volgen. Op dat moment 

beschikken we zeker over de nieuwe zak-slaagregeling, dus dan is ook helder wie een herkansing 

nodig heeft om alsnog te slagen. Vanaf 18 mei worden de laatste herkansingen afgenomen. 

Schriftelijke toetsen (van TWnov en TWjan of de CITO-luistertoetsen) zullen daarbij altijd opnieuw 

schriftelijk afgenomen moeten worden. Je ontvangt hierover t.z.t. nadere informatie. 

We realiseren ons dat dit bericht voor sommige leerlingen betekent dat je examenjaar erop zit(!). 

Lessen van alle vakken die nu afgerond zijn, komen te vervallen. Uiteraard blijven docenten 

beschikbaar voor begeleiding bij herkansingen. Veel leerlingen gaan keihard aan de slag om er een 

goed einde aan te breien bij de vakken die nog afgerond moeten worden, zowel van de laatste 

toetsweek als de komende herkansingen. Wij wensen hen veel succes en sterkte met de laatste 

loodjes in deze onwerkelijke tijd. 
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Toelichting aanpassingen PTA vwo 

 

Vervallen toetsen: 

T7ak (20%)  

T4biol (20%)  

T4bsm (8%)  

T4econ (25%)  

T4entl (8%)  

T3m&o (30%)  

T8mu (15%)   

PO6mu (10%)  

T6netl (20%)  

T5schk (30%)  

T2te (20%)  

T6wisA (40%)  

T6wisB (40%)  

T6wisC (40%)  

T5wisD (30%)  

 

Tussen haakjes staat de relatieve weging van de toets. Er vindt geen herverdeling van wegingen 

plaats. In het PTA worden alle wegingen van toetsen aangepast naar absolute getallen in plaats van 

percentages (dus 20% wordt weging 20). De reeds opgebouwde gemiddelden blijven zodoende 

ongewijzigd. In het PTA van het vak Engels is de codering van de toetsen aangepast: omdat T4entl 

komt te vervallen is de code voor T5entl gewijzigd naar T4entl.  

 

Aangepaste toetsvormen 

Voor de vakken waarbij de verplichte domeinen nog niet zijn afgesloten, worden alternatieve 

toetsvormen gebruikt, die op afstand kunnen worden uitgevoerd.  

1. PTA BSM  

Voor het vak bewegen, sport en maatschappij zijn de uiterste afnamedata voor alle 

praktische opdrachten en het handelingsdeel H4bsm aangepast van april 2020 naar mei 

2020. Daarnaast is voor de praktische opdracht PO17bsm zowel de inhoud als de weging 

gewijzigd, omdat een aanzienlijk deel van de opdracht niet kan worden uitgevoerd conform 

de richtlijnen van het RIVM. De weging van PO17bsm is nu 3 in plaats van 8.  

2. PTA Duits   

Voor het vak Duits moet is de toetsvorm van T5dutl (16%) aangepast. Het omvat het domein 

E Literatuur. Deze toets wordt vervangen door de praktische opdracht PO1dutl (weging 16) 

waarin dit domein volledig wordt afgesloten.  

3. PTA geschiedenis  

Voor het vak geschiedenis is de toetsvorm van T4ges (30%) aangepast. Het omvat het 

domein C Thema’s. Deze zijn reeds gedeeltelijk afgesloten. Deze toets wordt vervangen door 

een praktische opdracht PO2ges (weging 20) waarin dit domein volledig wordt afgesloten.  

4. PTA natuurkunde  



Voor het vak natuurkunde staan nog twee onderdelen open. Een schriftelijke toets T5nat 

(25%) waarin de domeinen E3 en F2 worden afgesloten en een praktische opdracht PO3nat 

(10%) waarin het domein I2 wordt afgesloten. De schriftelijke toets T5at wordt vervangen 

door een nieuwe praktische opdracht PO3nat (weging 25) waarin het domein E2 wordt 

getoetst. De oorspronkelijke praktische opdracht PO3nat wordt vervangen door een 

handelingsdeel H1nat die op afstand kan worden uitgevoerd. Alle verplichte domeinen zijn 

op deze manier in het schoolexamen opgenomen.  

 

Aanpassing Examenreglement  

Alle leerlingen uit 6vwo hebben na de laatste toetsweek conform ons examenreglement twee 

herkansingen. Nieuw is dat de laatste herkansingen ingezet mogen worden voor schriftelijke 

toetsen die reeds in de toetsweek van november zijn afgenomen of voor een praktische opdracht 

die n.a.v. de coronamaatregelen in het PTA zijn opgenomen als vervanging van schriftelijke 

toetsen. Het inzetten van de herkansingen voor een kijk- en luistertoets en/of het 

profielwerkstuk blijft ook nog steeds mogelijk.  

 


