
 

Aanpassingen in PTA’s ivm Corona 
 
Locatie: College Zuid 
 
Afdeling: VWO 
 
Leerjaar: 4 
  
Cohort: 2019-2022  

 



 

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 

SE4-1 Deel SE H1 
klimaat 
Vraagstukken 

 Domein C komt terug 
in SE2 en HD2 in 
5VWO 

   

SE4-2 SE H1 klimaat 
Vraagstukken 

 Domein C komt terug 
in SE2 en HD2 in 
5VWO 

   

HD3 Begrippen 
Klimaatvraag- 
stukken 

 Domein C komt terug 
in SE2 en HD2 in 
5VWO 

   

 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE1= (1 x SE1-1 + 3 x SE1-2)/4 
SE2= (1 x SE2-1 + 3 x SE2-2)/4 
SE4= (1 x SE4-1 + 3 x SE4-2)/4 
SE4VWO = (4*SE1 + 4*SE2 + SE3 +4* SE4)/13 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE1= (1 x SE1-1 + 3 x SE1-2)/4 
SE2= (1 x SE2-1 + 3 x SE2-2)/4 
SE4VWO = (4*SE1 + 4*SE2 + SE3)/9 

 
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 

SE3 Bedrijf starten H1 
en H2 

20/21    Gecombineerde toets met SE4 in de 
eerste toetsperiode ( = SE5 in 
5VWO). 
De rest van de toetsen schuiven op. 

SE4 Bedrijf starten H3 
en H4 

20/21    Gecombineerde toets met SE3 in de 
eerste toetsperiode. (= SE5 in 5VWO) 
De rest van de toetsen schuiven op. 

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE4VWO = (SE 1 + SE 2 + SE 3 + SE 4) / 4 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE4VWO = (SE1 + SE2) / 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 

SE3 Hfst. 7 
(Erfelijkheid) en 8 
(Evolutie) 

 SE9   SE9 wordt afgenomen in 6VWO 

SE4 Hfst. 2 (Soorten 
en populaties) en 
3 (Ecosystemen) 

 SE9   SE9 wordt afgenomen in 6VWO 

PO1 Praktische 
opdracht 

 SPO1   SPO1 wordt afgenomen in 5VWO 

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE4VWO = (2*SE1 + 2*SE2 + 2*SE3 + 2*SE4 + PO1)/9 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE4VWO = (2*SE1 + 2*SE2)/4 

 
 
 
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 opmerking 

SE1-1 Opstel 2020-2021     

PO1-4 boksen/judo 2020-2021     

PO1-5 speerwerpen  PO1-8 hoogspringen    

HD1-1 Sport 
Autobiografie 

2020-2021     

HD1-2 Stage  HD 1-2 Stage   Loopt over 2 jaar 

HD1-3 keuzeactiviteit  HD 1-4   Is hetzelfde onderdeel 

 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: GSE = SE 1-1 
PO14VWO = (PO1-1 + PO1-2 + PO1-3 + PO1-4 + PO1-5) / 5 
PO24VWO = PO2-1 
GPO = (4xPO1 + 3XPO2)/7 
Weging GSE 30% en GPO 70% 
SE4VWO = (3 x GSE + 7 x GPO)/10 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

GSE = SE 1-1 
PO14HAVO = (PO1-1 + PO1-2 + PO1-3 + PO1-4 )/4 
PO24HAVO = PO2-1 
GPO = (4xPO1 + 3XPO2)/7 
Weging GSE 30% en GPO 70%                                    Eindcijfer SE4VWO = (3 x GSE + 7 x GPO)/10 
Alle PO-cijfers gaan individueel mee naar 5 VWO 
Het SE1-1 van dit schooljaar gaat mee naar 5VWO.  
SE1-1 wordt in 20/21 afgerond;  GSE wordt dan (SE1-1 + SE1-2)/ 2 



 

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 

SE3 H4 en eerste deel 
H5. 

 SE9 in 6VWO    

SE4 Tweede deel H5 
en H6. 

 SE9 in 6VWO    

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE4VWO = (SE1 + SE2 + SE3 + SE4) / 4 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE4VWO = (SE1 + SE2) / 2 
 

 
 
 
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 

SE2-2 New Headway  SE5, SE7, SE11, SE16    

SE2-4 KLUTO  SE9    

SE3-1 Oral  SE8, SE10, SE13    

SE3-2 Book test  SE10    

SE3-3 New Headway  SE5, SE7, SE11, SE16    

SE3-4 Reading  SE 1-3 en SE 2-3 in 
4VWO 

   

 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE1= (1*SE1-1 + 1*SE1-2 + 2*SE1-3) / 4 
SE2= (1*SE2-1 + 1*SE2-2 + 2*SE2-3 + 2*SE2-4) / 6 
SE3= (1*SE3-1 + 2*SE3-2 + 1*SE3-3 + 4*SE3-4) / 8 
SE4VWO = (SE1 + SE2 + SE3) / 3 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE1= (1*SE1-1 + 1*SE1-2 + 2*SE1-3) / 4 
SE2= (1*SE2-1 + 2*SE2-3) / 3 
SE4VWO = (SE1 + SE2) / 2 

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 

SE2-4 KLUTO  SE9    

SE3-1 Oral  SE11    

SE3-2 Book test  SE5, SE8 en SE10    

SE3-3 New Headway  SE4, SE5, SE7, SE8 
en SE10 

   

SE3-4 Reading  SE 1-3 en SE 2-3 in 
4VWO 

   

HD3 Exam texts  HD1 en HD2 in VWO    

 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE1= (1*SE1-1 + 1*SE1-2 + 2*SE1-3) / 4 
SE2= (1*SE2-1 + 1*SE2-2 + 2*SE2-3 + 2*SE2-4) / 6 
SE3= (1*SE3-1 + 1*SE3-2 + 1*SE3-3 + 4*SE3-4) / 7 
SE4VWO =( SE1 + SE2 + SE3) / 3 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE1= (1*SE1-1 + 1*SE1-2 + 2*SE1-3) / 4 
SE2= (1*SE2-1 + 1*SE2-2 + 2*SE2-3) / 4 
SE4VWO =( SE1 + SE2) / 2 

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 

SE3 Tijdvak 5 + 6 + 
Special 

 SE4 en SE5 in 5VWO    

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: GSE = (SE1 + SE2 + SE3)/3 
SE4VWO = (4*GSE + PO1)/ 5 
 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

GSE = (SE1+SE2)/2 
SE4VWO = (4*GSE + PO1)/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 

HD5 Eurofittest  HD 6 leerjaar 5    

HD6 Racketspelen  HD 6 leerjaar 5    

HD7 Volleybal  HD 7 leerjaar 5    

HD8 Atletiek  HD4    

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: Alle modules moeten met voldoende of goed worden afgesloten 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

Alle modules moeten met voldoende of goed worden afgesloten 

 
 
 
Eventuele toelichting:  



 

Vak: Maatschappijwetenschappen 
 

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 

PO1 Kernbegrippen  Kan vervallen, getoetst 
in PO2 

   

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE4VWO = (2*SE1+ 2*SE2 + 2*SE3 + PO1 + PO2)/8 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE4VWO = (2*SE1+ 2*SE2 + 2*SE3+ PO2)/7 

 
 
 
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 

SE3 Eigenschappen 
van stoffen en 
materialen, 
Elektrische 
systemen 

2020-2021  SE5 in 5VWO: Arbeid 
en Energie 

  

SE4 Cirkelbeweging 2020-2021  SE5 in 5VWO: Arbeid 
en Energie 

  

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE4VWO = (SE1 + SE2 + SE3 + SE4)/4 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE4VWO = (SE1 + SE2)/2 

 
 
 
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 

SE3 literaire begrippen 
en 
leesvaardigheid (E 
sub 2 en A) 

 X 
E sub 2 wordt getoetst 
tijdens mondeling SE 
in 6VWO, A is getoetst 
in SE1 in 4VWO 

   

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE4VWO : (2*SE1 + 2*SE2 + 2*SE3 + SE4)/7 
 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE4VWO: (2*SE1 + 2*SE2 + SE4)/5 

 
 
 
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 

HD5 Eurofittest  HD 6 leerjaar 5    

HD6 Racketspelen  HD 6 leerjaar 5    

HD7 Volleybal  HD 7 leerjaar 5    

HD8 Atletiek  HD 4    

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: Alle modules moeten met voldoende of goed worden afgesloten 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 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 

SE2 H3 & H4  H3 in SE5 in 5VWO 
H4 in SE4 in 5VWO 

   

SE3 H5 & H6  H5 in SE8 in 5VWO 
H6 in SE4 in 5VWO 

   

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE4VWO = (2x SE1 + 2x SE2 + 2x SE3 + 1x PO1)/ 7 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE4VWO = (2x SE1 + 1x PO1)/ 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 

SE3 communicatieve 
functies 

5V SPO6    

SE4 design  vervalt/ reeds getoetst 
bij SE2 in 4VWO 

   

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE4VWO = (SE1 + SE2 + SE3 + SE4) /4 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE4VWO= (SE1+ SE2)/2 

 
 
 
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 

SE2 B2, E4   Domein E4: SE2 in 
5VWO 
Domein B2: niet 
verplicht voor SE 

   

SE3 E2,C1,C2 
 

 Domein E2: SE2 in 
5VWO 
Domein C1, C2: SE4 in 
6VWO 
 

   

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE4VWO = (SE1 + SE2 + SE3)/3 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE4VWO = SE1  

 
 
 
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 

SE2 B1,B5,E1 
 

 SE2 in  6VWO    

SE3 B3,C2,D 
 

 Domein B: SE2 in 
6VWO 
Domein C2 en D: SE3 
in 6VWO 

   

 
 

Oude berekening eindcijfer 4 vwo: SE4VWO = (SE1 + SE2 + SE3)/3 

Nieuwe berekening eindcijfer 4 vwo: 
 

SE4VWO = SE1 

 
 
 
Eventuele toelichting:  


