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Vakken met PTA-onderdelen waarbij sprake is van een eenvoudige 
wijziging:  

• Nederlandse taal- en letterkunde 

• Duitse taal 

• Franse taal 
 

   
   

  4 
  4 
  5 
   

Vakken met meerdere wijzigingen in PTA-onderdelen waarvan het 
aangepaste PTA in zijn geheel staat weergegeven: 

• Geen 
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Algemene toelichting 
 
Gedurende het schooljaar kunnen zich ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het reguliere onderwijsproces en daarmee ook op het 
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit is van toepassing op het PTA van het VWO, cohort 2020-2023. Daarom geldt dat voor een aantal 
vakken een aanpassing op het PTA nodig is. 
 
Voor vakken waar slechts sprake is van een eenvoudige aanpassing, zoals het doorschuiven of laten vervallen van een examenonderdeel of een 
aanpassing in weging staat slechts deze wijziging in dit addendum vermeld.  
Voor vakken waar het programma meerdere inhoudelijke aanpassingen kent, is er voor gekozen om in dit addendum het nieuwe PTA in zijn geheel 
weer te geven, zodat voor leerlingen en ouders duidelijk is en blijft hoe het PTA-cijfer voor dat vak nu tot stand zal komen.  
 
Het uitgangspunt bij de veranderingen in het PTA is dat wél alle domeinen volgens de voorschriften afgetoetst moesten zijn. Alle aanpassingen 
weergegeven in dit addendum zijn door de Examencommissie van de betreffende locatie getoetst aan de beschreven kwaliteitseisen.  
 
 
Marius Rondeltap, 
examensecretaris ACG 
 
Hanneke Lugtenburg, 
rector  
 

  



4 
 

 

 

Vakken met PTA-onderdelen waarbij sprake is van een eenvoudige wijziging 

 

Leerjaar Toetscode Toetsomschrijving Kerndoelen Omschrijving van de 
afwijking 

Borging van de kwaliteit 
 

6 NETL1 Beschouwing/ 
ingezonden brief 
schrijven.  
Een vooraf ingeleverd 
bouwplan kon als 
hulpmiddel bij de toets 
gebruikt worden.  
 

Schrijfvaardigheid,  
argumentatieve 
vaardigheden 

I.v.m. fraude-gevoeligheid 
vervalt het bouwplan. 
Leerlingen mogen alleen 
nog een woordenboek als 
hulpmiddel gebruiken. 

De af te toetsen kerndoelen 
worden niet veranderd. 

6 NETL2 Dautzenberg Literatuur: 
hoofdlijnen H1-4 en H5 
en H6 (Fin de siècle en 
modernisme). 

Literatuur De te leren stof komt niet 
meer uit de methode 
Dautzenberg. De leerlingen 
krijgen voor de toets  
Literatuurgeschiedenis 
materiaal aangereikt van de 
docent. 

De af te toetsen kerndoelen 
worden niet veranderd. 

Deze toets wordt niet in 
november 2022 afgenomen, 
maar in december 2022 
(TW2). 

6 NETL3 Leesvaardigheid en 
argumentatieve 
vaardigheden 

Leesvaardigheid en 
argumentatieve 
vaardigheden 

Deze toets wordt niet in 
december 2022 (TW2) 
afgenomen, maar in maart 
2023 (TW3). 

De af te toetsen kerndoelen 
worden niet veranderd. 

6 DUTL4 Schoolexamen over twee 
gelezen literaire werken 

Literatuur Het schoolexamen gaat 
over drie gelezen literaire 
werken. De wet schrijft dit 
voor. 

De af te toetsen kerndoelen 
worden niet veranderd.  
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Leerjaar Toetscode Toetsomschrijving Kerndoelen Omschrijving van de 
afwijking 

Borging van de kwaliteit 
 

6 FATL4 Schoolexamen over twee 
gelezen literaire werken 

Literatuur Het schoolexamen gaat 
over drie gelezen literaire 
werken. De wet schrijft dit 
voor. 

De af te toetsen kerndoelen 
worden niet veranderd. 

 

 

 


