
Voorlichting PTA 17 januari 2023

Het PTA;
meer dan een 
wettelijke verplichting



Twee vragen via menti scan de QR code of code 
invoeren bij menti.com 2546 5786

1. Welke vragen heb ik over het PTA?

2. Wat is volgens mij de functie van het PTA?

Eerst even ‘buzzen’ met je 
buurman/-vrouw en dan 

menti invullen.



De functie van het PTA; een goed PTA…

geeft weer wat en hoe er voor ieder vak in het schoolexamen getoetst 
wordt en hoe het schoolexamencijfer (SE) tot stand komt;

geeft de visie van een school op toetsen en examineren weer;

geeft weer welke keuzes vakgroepen hebben gemaakt m.b.t. dekkend 
examineren;

verantwoordt de inrichting van het SE voor externen;

is volgens plan uitvoerbaar (biedt ruimte), maar …

geeft vooral aan leerlingen (en hun ouders) helderheid!





PTA eisen per 1 augustus ’21 (inhoud)

De examencommissie doet een voorstel voor het PTA en het examenreglement

In het PTA is duidelijk en herleidbaar aangegeven 

• met welke toetsen welke verplichte exameneenheden worden afgesloten 

• welke toetsen betrekking hebben op welke CE-onderwerpen 

• welke toetsen betrekking hebben op schooleigen onderwerpen

Het schoolexamen bevat in ieder geval de voor het SE verplichte 
eindtermen/deeltaken van het examenprogramma (dekkend examineren).

Het programma van toetsing en afsluiting bevat uitsluitend schoolexamens met 
een ‘afsluitend karakter’

• Geen formatieve toetsen, tussentijdse toetsen, huiswerk e.d.

Het PTA moet jaarlijks vastgesteld worden vóór 1 oktober voor het betreffende 
schooljaar en actief gedeeld met leerlingen. 

Wijzigen in beginsel niet mogelijk. 

(Bron: inspectie, VO-raad, Cito, SPV, OCW)



PTA eisen per 1 augustus (vorm)

In het PTA moet/moeten

Deeltaken/eindtermen worden genoemd (wat moet een leerling kennen/kunnen?);

Alle verplichte SE-onderwerpen worden opgenomen (incl. check op volledigheid); 

Tijdvakken zijn vermeld;

De inhoud van het schoolexamen staan (wat moet een leerling leren?);

De toetsvorm zijn weergegeven;

Staan welke toetsen wel/niet herkansbaar zijn en hoe;

De cijferbepaling SE zijn opgenomen.

En kunnen CE-onderwerpen in het PTA staan (schoolbeleid, maar wel aanduiden)



Zo zou het format eruit kunnen zien



Of zo..



Beroepsgerichte vakken (profiel- en keuzevakken)

Werk vanuit het examenprogramma 
Profielvak = www.examenblad.nl
Keuzevak  = www.platformsvmbo.nl

Profielvakken mogen (naast het CSPE) ook met een SE worden getoetst
• Niet alle deeltaken en onderliggende eindtermen van de profielvakken hoeven 

in het PTA te worden opgenomen. De school kiest bewust de deeltaken en 
eindtermen voor het SE.

• Elk profielvak heeft 1 PTA (4 profielmodulen samen)

De beroepsgerichte keuzevakken moeten met een schoolexamen worden afgesloten
• Alle deeltaken van het beroepsgerichte keuzevak moeten in het PTA zijn 

opgenomen, maar niet alle eindtermen van een deeltaak moeten expliciet 
worden getoetst in het PTA

• Elk keuzevak heeft zijn eigen PTA

Toetsing beroepsgericht in het schoolexamen

http://www.examenblad.nl/
http://www.platformsvmbo.nl/




Voorbeeld van een PTA profielvak



Een ander voorbeeld van een PTA BG profielmodule (deel van het PTA)



Voorbeeld van een PTA keuzevak



Wat is een ‘afsluitend’ schoolexamen?

Het schoolexamen bevat alleen summatieve toetsen op eindniveau (geen 
tussentijdse toetsen, huiswerkopdrachten, etc.);

Het schoolexamen bevat per vak in ieder geval de voor het schoolexamen 
verplichte deeltaken van het examenprogramma in dat vak;

De onderdelen uit het examenprogramma worden bij voorkeur niet meer 
dan één keer getoetst;

De toetsen van het schoolexamen omvatten een substantiële hoeveelheid 
leerstof;

Het aantal toetsen in het schoolexamen is per vak beperkt.



Werken met een checklist

PTA’s onder de loep

Bekijk de checklist even 
met je buurman/-vrouw. 
Zijn de criteria helder?



Wat vinden jullie van dit PTA?



Wat kan hier beter?



Wat vinden jullie van dit PTA?



En nu jullie eigen PTA’s



Bespreek met je buurvrouw –man of met je collega’s van school of dit (ons) 
PTA aan de (wettelijke) eisen voldoet. 

Wat zou beter kunnen/moeten? Gebruik hiervoor de vetgedrukte punten 
uit checklist die je hebt ontvangen.

Hoe laat weer plenair?

Aan de slag!



Reflectie op jullie PTA’s
Wat gaat goed en wat kan beter?
Welke vragen roept het op?



Alle eindtermen uit de (deeltaken) moeten in het schoolexamen worden 
getoetst;

Alle deeltaken uit het profielvak moeten in het SE terugkomen;

Het PTA voor de profielvakken moet gebaseerd zijn op de inhoud van de 
syllabus;

Het PTA bevat methode afhankelijke toetsen;

In de methode(toetsen) die ik gebruik komen alle verplichte 
exameneenheden/taken/eindtermen aan de orde;

In het PTA moet een minimum aantal toetsen zijn opgenomen;

De keuzevakken moeten met alleen praktijkopdrachten worden getoetst.

Misvattingen (een paar..)



Maak heldere afspraken over het te gebruiken format en de wijze waarop dat format 
eenduidig wordt ingevuld;

Neem het examenprogramma als uitgangspunt, niet de methode of de syllabus;

Schrap de niet examentoetsen in het PTA (hoofdstuktoetsen e.d.);

Neem de verplichte SE onderdelen bij voorkeur maar één keer op in het PTA;

Bepaal per vak welke onderdelen van het CE óók in het schoolexamen worden getoetst;
• Maar maak van het SE geen lookalike van het CE

Bepaal in welke periode een onderdeel afsluitend kán worden getoetst;

Maak onderscheid tussen onderwijs en toetsing 
• Je laat alles terugkomen in het onderwijs, maar je hoeft niet alles in het SE te toetsen)

Maak het PTA schooleigen en benut de ruimte die er is!

Tips voor een goed PTA



Stappenplan PTA constructie (ter info, zie ook SPV website) 

Pak je examenprogramma erbij en het format PTA van de school

1. Bepaal wat je moet afsluiten in het SE voor jouw vak
• markeer deze exameneenheden/domeinen alvast in je PTA
• maak een keuze welke CE onderdelen je óók in het SE wilt opnemen en markeer deze

2. Welke exameneenheden wil je wanneer afsluitend toetsen?
• Bepaal wanneer een leerling op eindniveau beoordeeld kan worden
• Toets daarbij elke eindterm zo mogelijk 1 keer
• Neem alleen de eindtermen op die je afsluitend toetst (niet die ook aan de orde komen)

3. Met welke toetsvorm en toetsduur?

4. Hoe vaak weegt deze toets mee?

5. Mag de toetst herkanst worden? Zo ja, op welke wijze?

6. Wat moet de leerling ervoor leren (inhoud en lesstof)?

7. Vul het PTA format in

8. Laat het PTA checken op basis van de PTA checklist door een collega (en check bij een leerling 

of het helder is)

9. Dien je PTA in bij de examencommissie 

10.Stel het PTA vast en communiceer het met ouders en leerlingen



De inspectie en het onderzoekskader

Tot slot



Onderzoekskader inspectie VO/ onderzoek eerste 
kwartaal 2023

Kwaliteit van het onderwijsproces (OP6): 
De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig (uitwerking eisen UB 
WVO, rol examencommissie, afsluitend karakter, etc). 





• Zijn jullie vragen beantwoord?

• Kunnen jullie verder?

• w.bredewold@platformsvmbo.nl

Tijd voor reflectie

mailto:w.bredewold@platformsvmbo.nl


14 en 15 maart ‘23 (nieuwsbrief SPV)

Dank en tot ziens 
op het 

Examenfestival!
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