
 

 

 
Aanpassingen PTA’s cohorten 2017/2018-2020 i.v.m. Covid-19 crisis d.d. 10 mei 2020 
 
 
Aanleiding: 
Op 24 maart 2020 heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangekondigd dat de centrale examens in schooljaar 2019-2020 niet 
doorgaan. Scholen krijgen vanaf dat moment de ruimte om schoolexamens goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Het advies is om de resterende 
schoolexamens zoveel mogelijk digitaal en op afstand te organiseren met inachtneming van de adviezen van het RIVM. 
 
Uitwerking en aard van de aanpassingen: 
Om dit mogelijk te maken is het toegestaan aanpassingen aan te brengen in de PTA’s van die vakken die na 16 maart gepland stonden. Scholen krijgen de 
ruimte om het PTA aan te passen zolang steeds wel de voor het SE verplichte eindtermen worden gedekt. De aanpassingen kunnen gaan over de vorm, de 
tijdsduur, de inhoud en het aantal van de schoolexamentoetsen. (Vrij naar: Handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement i.v.m. afronding 
schoolexamen 2020’, versie 03-04, VO Raad) 
 
Situatie Novalis College: 
Op de volgende pagina publiceren wij een overzicht van de aanpassingen in de PTA’s die in dit kader zijn doorgevoerd. Het gaat om de volgende vakken en 
opleidingen: 

• Nederlands: vmbo-t 
• Kunstvak 2 drama: vmbo-t 
• Nederlands: Havo 
• Wiskunde D: Vwo 
• Economie: Vwo 

Voor alle andere vakken geldt dat er geen aanpassingen in de pta’s nodig zijn geweest. 
 
 
Namens de examencommissie van het Novalis College, 
Mevr. M. Vermeer 
Rector 
 
 
 
 



 

Aanpassingen PTA’s  2017/2018 - 2020 i.v.m. Covid-19 crisis  
versie 8 mei 2020   
 

Vak 
 

Opleiding 
 

PTA onderdeel 
 

Normale 
situatie 

 

Nieuwe 
situatie 

 
Weging 

 Aard van de  
aanpassing t.o.v. 

oorspronkelijke pta 

 
Toelichting Toestemming 

MR Ja/nee 

Nederlands Vmbo-t 
 

Spreekvaardigheid 
 

Presenteren op school  Presenteren  
online 0.20 

Toetsvorm:  
Presenteren online (via 
MS Teams) 

 
Door de noodzaak afstand te 
houden tot elkaar is het niet 
mogelijk het PTA-onderdeel 
presenteren te houden op school. 

Ja 

 
 

KV2 Drama 
 
 

Vmbo-t Eindpresentatie 

Presenteren op school 
voor publiek van een 

zelfgemaakte 
voorstelling 

 
Geen presentatie. 

Uitgebreide 
beschrijving van 

de voorstelling en 
het proces maken. 

(zie toelichting) 

0.20 

 
Samenvoeging van 
onderdelen: 
Het cijfer voor het 
onderdeel Eind-
presentatie is een 
combinatie van de 2 
opdrachten: Monoloog/ 
Doelgroepvoorstelling en 
HO Toneel (0.15). De 
leerlingen maken een 
verslag van het maak-
proces en hun rol in de 
examen-voorstelling voor 
het PTA onderdeel 
Werkboek proces 
eindpresentatie (0.05).  
 

 
Door uit te gaan van het 
gemiddelde van deze twee 
onderdelen blijven de eindtermen 
van het PTA Drama gewaarborgd: 
de kandidaat kan zelfstandig een 
spel vormgeven en kan dit spel 
presenteren voor een ander 
publiek dan de eigen klasgenoten. 
 

Ja 
 

 
Nederlands 

 
Havo Mondelinge 

taalvaardigheid Klassikaal debat Debatteren online 0.10 
Toetsvorm:  
Debatteren online (via 
MS Teams) 

 
Door de noodzaak afstand te 
houden tot elkaar is het niet 
mogelijk het PTA-onderdeel 
‘klassikaal debat’ te houden op 
school. 
 

Ja 



 

 
 
 

Vak 
 

Opleiding 
 

PTA onderdeel 
 

Normale 
situatie 

 

Nieuwe 
situatie 

 
Weging 

 Aard van de  
aanpassing t.o.v. 

oorspronkelijke pta 

 
Toelichting Toestemming 

MR Ja/nee 

Wiskunde D VWO Lineaire algebra Schriftelijke toets Mondeling 
online 0.06 Toetsvorm: 

Mondeling online 

 
De schriftelijke toetsen moeten 
geminimaliseerd worden. 
 

Ja 

Economie VWO Alle onderdelen Schriftelijke toets - 0.0 Geen toets 

De schriftelijke toetsen moeten 
geminimaliseerd worden. De 
betreffende toetsen waren een 
herhaling van de gehele leerstof en 
dekten geen nieuwe leerstof. De 
eindtermen zijn al volledig getoetst 
in eerdere toetsen. 
Doordat er toetsen vervallen, wordt 
de weging van de toetsen die blijven 
staan gewijzigd. Als leerlingen 
hierdoor benadeeld worden, krijgen 
zij ter compensatie een extra 
herkansingsmogelijkheid. Deze 
wijziging is gecheckt bij en 
goedgekeurd door het Examenloket. 
 

Ja 

 


