
 

Aanpassingen in PTA’s ivm Corona 
 
Locatie: College Zuid 
 
Afdeling: VWO 
 
Leerjaar: 5 
 
Cohort: 2018-2021  

 



 

Beste leerling, 
 
Vanwege Corona is een aantal schoolexamen onderdelen uit het PTA van schooljaar 2019-2020 niet afgenomen. In dit boek vind je per vak een overzicht van de 
niet afgenomen onderdelen. Jullie vakdocenten hebben per niet afgenomen onderdeel bekeken of deze: 

- kan vervallen, aangezien de stof nog terugkomt in een ander schoolexamen 
- verplaatst kan worden naar schooljaar 2020/2021 of (voor VWO) schooljaar 2021/2022, als apart schoolexamen of gecombineerd met een ander 

schoolexamen. 
Wanneer een vak niet genoemd is, betekent dit dat voor dit vak de onderdelen uit het PTA wel (op afstand) getoetst zijn. 
 
Omdat sommige onderdelen niet zijn afgenomen, verandert ook de berekening van het eindcijfer van schooljaar 2019/2020. Deze gewijzigde berekening van het 
eindcijfer zie je per vak weergegeven. 
 
Wanneer je vakspecifieke vragen hebt, neem dan contact op met je vakdocent. 
Wanneer je een algemene vraag hebt, neem dan contact op met het examensecretariaat (examensecretariaatzuid@hetstedelijklyceum.nl) 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Examensecretariaat College Zuid 
  

mailto:examensecretariaatzuid@hetstedelijklyceum.nl


 

Vak: Aardrijkskunde 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE6 Globalisering  Klas 6- SE9    

SE7 Zuid- Amerika  Klas 6- SE9    

HD7 Begrippen Klimaat 
vraagstukken 

 Klas 6- SE9    

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE5VWO = (SE0 + SE5 + SE6 + SE7)/4 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE5VWO = (SE0 + SE5)/2 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: Bedrijfseconomie 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE8 Investeren  SE 11    

SE9 Financiering en 
verslaggeving 

 SE 10    

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE5VWO = (SE 6 + SE 7 + SE 8 + SE 9) / 4 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE5VWO = (SE 6 + SE 7) / 2 
 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: Biologie 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE7 Hfdst. 11 (Voeding 
en vertering) en 
12 (Afweer) 

 SE10    SE10 wordt afgenomen in 6VWO 

SE8 Hoofdstuk 15 
(Waarnemen) en 
16 (Sport) 

 SE10   SE10 wordt afgenomen in 6VWO 

SE9 Praktische 
opdracht 

 PO1   PO1 is afgenomen in 4VWO 

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE5VWO = (SE0 + SE5 + SE6 + SE7 + SE8 + SE9)/6 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE5VWO = (SE0 + SE5 + SE6)/3 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: BSM 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerkingGSE 

PO2-4 W-up 2020-2021     

PO2-5 Scheidsrechteren 2020-2021     

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: GSE = (SE0 + SE1-2) / 2 
 
PO1 = (PO1-1 + PO1-2 + PO1-3 + PO1-4 + PO1-5 + PO1-6 + PO1-7 + PO1-8 + PO 1-9 + PO1-10) / 10 
PO2 = (PO2-1 + PO2-2 + PO2-3 + PO2-4 + PO2-5)/ 5 
PO3 = PO3-1 
GPO = (3,5 x PO1 + 2,5 x PO2 + PO3) / 7 
 
Weging GSE 30% en GPO 70% 
 
SE5VWO = (3 x GSE + 7 x GPO) / 10 
 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

Geen nieuwe berekening onderdeel schuift alleen een jaar op 

 
 
  



 

Vak: Duits 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen 
naar ander 
schooljaar/ welk 
schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE8-1 Schrijfvaardigheid  SE11 in 6V    

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE6 = (SE6-1 + 2* SE6-2) / 3 
SE7 = (SE7-1+ SE7-2 + 2* SE7-3)/ 4 
SE8 = (SE8-1 + SE8-2 / 2 
SE5VWO = (SE5 + 2*SE6 +2*SE7 + 2* SE8 +2* SE9) / 9 
 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE6 = (SE6-1 + 2* SE6-2) / 3 
SE7 = (SE7-1+ SE7-2 + 2* SE7-3)/ 4 
SE8 = SE8-2 
SE5VWO = (SE5 + 2*SE6 +2*SE7 + 1* SE8 +2* SE9) / 8 
 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: Economie 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE7 H11, H12 en H13 
(deel) 

19/20     SE7 en SE8 worden gecombineerd 
afgenomen in periode 1 (als SE9).  

SE8 H13 (deel) en H14 19/20    SE7 en SE8 worden gecombineerd 
afgenomen in periode 1 (als SE9).  

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE5VWO = (SE0 + SE5 + SE6 + SE7 + SE8) / 5 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE5VWO = (SE0 + SE5 + SE6 + SE7 + SE8) / 5 
SE7 en SE8 is hetzelfde cijfer. 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: Engels 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE5-4 KLUTO  SE9 in 6VWO    

SE6-1 Oral  SE7 in 6VWO    

SE6-2 Book test  SE7 in 6VWO     

SE6-3 New Headway  SE10 in 6VWO    

SE6-4 Reading  SE 4-3 en SE 5-3 in 
5VWO 

   

 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE4= (1*SE4-1 + 1*SE4-2 + 2*SE4-3) / 4 
SE5= (1*SE5-1 + 1*SE52-2 + 2*SE5-3 + 2*SE5-4) / 6 
SE6= (1*SE6-1 + 2*SE6-2 + 1*SE6-3 + 4*SE6-4) / 8 
SE5VWO = (SE0 + SE4 + SE5 + SE6) / 4 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE4= (1*SE4-1 + 1*SE4-2 + 2*SE4-3) / 4 
SE5= (1*SE5-1 + 1*SE52-2 + 2*SE5-3) / 4 
SE5VWO = (SE0 + SE4 + SE5) / 3 

 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: English Language 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE5-2 Writing  SE7 en SE10 in 6VWO    

SE5-5 KLUTO  SE8 in 6VWO    

SE6-1 Oral  SE9 in 6VWO    

SE6-2 Booktest  SE9 in 6VWO    

SE6-3 Writing Paper 1  SE7 in 6VWO    

SE6-4 Reading  SE 4-4 en SE 5-4 in 
5VWO 

   

HD6 Learner Portfolio  HD7 en HD8    

 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE4= (1*SE4-1 + 1*SE4-2 + 1*SE4-3 + 2*SE4-4) / 5 
SE5= (1*SE5-1 + 1*SE5-2 + 1*SE5-3 + 2*SE5-4 + 2*SE5-5) / 7 
SE6= (1*SE6-1 + 1*SE6-2 + 1*SE6-3 + 4*SE6-4) / 7 
SE5VWO =(SE0 + SE4 + SE5 + SE6) / 4 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE4= (1*SE4-1 + 1*SE4-2 + 1*SE4-3 + 2*SE4-4) / 5 
SE5= (1*SE5-1 + 1*SE5-3 + 2*SE5-4) / 4 
SE5VWO =(SE0 + SE4 + SE5 ) / 3 

 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: Frans 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE5     online afgenomen Geen cijfer maar een beoordeling 
(O/V/G) 

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE5VWO = (3* SE4+ 2* SE5)/ 5 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE5VWO = SE4 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: Geschiedenis 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE6 tv9 + specials 2020/2021 
(6VWO) 

SE7 in 6VWO    

PO3 Historisch dossier  Getoetst in SPO4 in 
6VWO 

   

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: GSE = (SE0 + SE4 + SE5 + SE6)/4 
GPO = (PO0 + PO3)/2 
SE5VWO = (4*GSE + GPO)/ 5 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

GSE = (SE0 +SE4 + SE5)/3 
GPO = (PO0 + PO3)/2 
SE5vwo = (3*GSE + GPO)/5 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: LO 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

HD8 Eurofittest  HD 6 leerjaar 5    

HD9 Racketspelen  HD 6 leerjaar 5    

HD10 Volleybal  HD 7 leerjaar 5    

HD11 Atletiek  HD4    

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: Alle modules moeten met voldoende of goed worden afgesloten 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

Alle modules moeten met voldoende of goed worden afgesloten 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: Maatschappijwetenschappen (let op: persoonlijk PTA, betreft slechts 1 leerling) 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE7 (versch. 
onderwerpen, zie 
persoonlijk PTA 
betr. leerling). 

 2020-2021, SE8   De lesstof wordt opnieuw getoetst in 
2020-2021 (eerste SE: SE8) gezien 
spiraalvormige structuur van MAW. 

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE5VWO = (SE5 + SE6 + 2 x SE7)/4 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE5VWO = (SE5 + SE6)/2 

 
 
 
Eventuele toelichting: 
  



 

Vak: Natuurkunde 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE7 Elektriciteit en 
magnetisme 

 SE9 en SE10 in 6VWO    

SE8 Quantum  SE9 en SE10 in 6VWO    

PO3 Quantum   SPO4 (straling) in 
6VWO 

  

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: GPO = (PO1 + PO2 +PO3)/3  
SE5VWO = (GPO + SE5 + SE6 + SE7 + SE8)/5 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

GPO = (PO1 + PO2)/2  
SE5VWO = (GPO + SE5 + SE6)/3 

 
 
 
Eventuele toelichting: 
  



 

Vak: Nederlands 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE6 A en D 
leesvaardigheid 
en argumentatie 

 X 
handelingsdeel in 6V 
en het onderdeel 
gedocumenteerd 
schrijven (daarin 
worden 
leesvaardigheid en 
argumentatie 
eveneens getoetst) 

   

SE7 E sub 2 en 3 
historische 
letterkunde 

 X 
wordt getoetst tijdens 
het mondeling 
letterkunde 

   

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE5VWO = (SE0 + 2*SE5 + 2*SE6 + 2*SE7 + SE8)/8 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE 5vwo = (SE0 + 2*SE5 + SE8)/4 

 
 
 
Eventuele toelichting: 
  



 

Vak: PE 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

HD8 Eurofittest  HD 6 leerjaar 5    

HD9 Racketspelen  HD 6 leerjaar 5    

HD10 Volleybal  HD 7 leerjaar 5    

HD11 Atletiek  HD4    

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: Alle modules moeten met voldoende of goed worden afgesloten 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

Alle modules moeten met voldoende of goed worden afgesloten 

 
 
 
Eventuele toelichting: 
  



 

Vak: Scheikunde 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE5 H8 + H10 + H11  SE7    

SE6 H9  SE8    

PO2 Praktische 
opdracht + verslag 

2020-2021     

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE5VWO = (SE04V + 2x SE4 + 2x SE5 + 2x SE6 + PO2) / 8 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE5VWO = (SE04V + 2x SE4) / 3 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: Tekenen 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE7-1 communicatieve 
functies [1] 

 wordt [is] onderdeel 
van SPO9/ SPO10 in 
6VWO 

praktische opdracht/ 
theorie 

  

SE7-2 renaissance t/m 
rococo 

 wordt onderdeel van 
SE9 in 6VWO 

theorie   

SE8-1 communicatieve 
functies [2] 

 wordt [is] onderdeel 
van SPO9/SPO10 in 
6VWO 

praktische opdracht/ 
theorie 

  

SE8-2 20e eeuw  wordt onderdeel van 
SE9 in 6VWO 

theorie   

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE5= (SE5-1 + SE5-2) /2 
SE6 = (SE6-1 + SE6-2) / 2 
SE7 = (SE7-1 + SE7-2) / 2 
SE8 = (SE8-1 + SE8-2) / 2 
SE5VWO = (SE0 + SE5 + SE6 + SE7 + SE8)/ 5 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE5= (SE5-1 + SE5-2) /2 
SE6 = (SE6-1 + SE6-2) / 2 
SE5VWO= (SE0 + SE5 + SE6)/3 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: Wiskunde A 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE6 Domein D1 en E5  D1 in SE9 
E5 in SE8 
 

   

SE7 Domein D3 en E6  D3 in SE9 
E6 in SE8 

   

HD2 A-Lympiade  SE9    

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE5VWO= (SE0+ SE5 + SE6 + SE7)/4 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE5VWO= (SE0+ SE5)/2 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: Wiskunde B 
 

Nog niet 
afgenomen 
PTA 
onderdeel 

Inhoud niet 
afgenomen PTA 
onderdeel 

Verplaatsen naar 
ander schooljaar/ 
welk schooljaar  

Onderdeel kan 
vervallen/ in welk 
ander PTA onderdeel 
worden de betreffende 
eindtermen getoetst 

Onderdeel wordt 
gecombineerd met 
ander PTA onderdeel/ 
welk PTA onderdeel 

Onderdeel wordt op 
afstand afgenomen/ 
eventuele aanpassing 
in vorm/ inhoud 

Eventuele opmerking 

SE6 Domein B2, E3  SE8    

SE7 Domein C3, D en 
F 

 C en F komen terug in 
SE9 
D is in 4VWO getoetst 

   

HD1   SE9    

 
 

Oude berekening eindcijfer 5 vwo: SE5VWO = (SE5 + SE6 + SE7)/3 

Nieuwe berekening eindcijfer 5 vwo: 
 

SE5VWO = SE5  

 
 
 
Eventuele toelichting: 


