
 
 
Mutaties overig in PTA’s examenklassen  
 
Aanleiding: bij een aantal lopende PTA’s zijn fouten ontdekt 

Uitwerking en aard van de aanpassingen: het gaat hierbij veelal om aanpassing van wegingsfactoren en toelichting op de inhoud van bepaalde PTA-
onderdelen. 

Vak Opleidin
g 

Onderdeel PTA Normale 
situatie 

Nieuwe 
situatie 

Weging Aard vd 
aanpassing 

Toelichting Toestemmi
ng dMR 
ja/nee 

maatschappijleer Havo 
2018-
2020 

de onderdelen 
Verzorgingsstaat 
en Rechtsstaat 
(klas 11) 

weging 0,25 en 
0,25 

onderdelen 
behandeld 
in klas 10 
resp.  HO 
Economie 
en bij HO 
Geschiede
nis 
(ideologieë
n) 
 

0,25 en 0,25 De wijziging 
betreft 
toekenning 
cijfers HO 
Economie 
klas 10 en 
HO 
Geschiedenis 
klas 10 aan 
deze 
onderdelen. 
 

Het totale 
PTA blijft op 
100%. 
 

 

Nederlands havo 
2018-
2020 

Mondelinge 
taalvaardigheid 

Eindwerkstuk 
presentatie is 
onderdeel 
van 
mondelinge 
taalvaardighei

Per 
1/7/2019 
komen te 
vervallen 

Mondelinge 
taalvaardighe
id is en blijft 
0,2 

 in juli 2019 
al 
doorgevoer
d, maar 
abusievelijk 
niet 

Geen 
consequenti
es voor 
weging 

 



d, naast 
discussie en 
debat 

doorgegeve
n aan de 
DMR/ niet 
op de site 
gepubliceer
d. 

Nederlands vwo 
2017-
2020 

Mondelinge 
taalvaardigheid 

Eindwerkstuk 
presentatie is 
onderdeel 
van 
mondelinge 
taalvaardighei
d, naast 
discussie en 
debat 

Per 
1/7/2019 
komen te 
vervallen 

Mondelinge 
taalvaardighe
id is en blijft 
0,2 

 in juli 2019 
al 
doorgevoer
d, maar 
abusievelijk 
niet 
doorgegeve
n aan de 
DMR/ niet 
op de site 
gepubliceer
d. 

Geen 
consequenti
es voor 
weging 

 

Economie havo 
2018-
2020 

HO Economie Weging 0,1  Weging 0,5 Toevoeging 
onderdeel 
en 
aanpassing 
weging 

Bij wijziging 
beide 
onderdelen 
komt totaal 
weer op 100 
% 

 

  Praktische 
opdracht  

PO ontbreekt PO 
toegevoe

Weging 0,5    



gd 

Kunst algemeen 
(beeldend/drama/muzi
ek) 

vwo 
2017-
2020 

Onderdelen 
KUA 

klas 11: 3 
toetsen met 
weging 0,08 

klas 12: 2 
toetsen met 
weging 0,08 

 

2 toetsen 
klas 11 
met 
weging 
0,1 en 2 
toetsen 
klas 12 
met 
weging 
0,1 

Weging kua 
binnen PTA 
blijft 0,4 
(totaal is en 
blijft 1,0) 

Beperking 
aantal 
toetsen per 
leerjaar en 
aanpassing 
weging 

 3 toetsen in 
klas 11 is 
onhaalbaar 
met 1 uur per 
week op 
jaarbasis. 

 

CKV VWO 
2017-
2020 

klas 10    
Cultureel 
zelfportret 1 en 2
  
 

Weging 0  Moet zijn 
0,1 

Weging 
totaal wordt 
nu weer 1,0 

 Typefout in 
origineel 
document 

 

  HO 
kunstgeschiedeni
s en 
muziekgeschiede
nis 

Afname in 
klas 11 

Moet zijn  
afname in 
klas 12 

  Fout in 
document 

 

         

 


