
Addendum aanpassingen PTA 
Pieter Nieuwland College - 14RF00 
Amsterdam, 10 maart 2020 
 
 
In dit addendum beschrijven we de aanpassingen in de PTA’s van het Pieter Nieuwland 
College na een controle begin maart 2020 door docenten, examensecretariaat, 
afdelingsleiders en rector. 
 
Het betreft de volgende PTA’s 
PTA h4 19/20 
PTA h5 18/19-19/20 
PTA v4 19/20 
PTA v5 18/19-19/20 
PTA v6 17/18-18/19-19/20 
 
In algemene zin is geconstateerd dat alle examenonderdelen conform het 
schoolexamenprogramma opgenomen zijn in de PTA’s. De docenten hebben daar ook voor 
getekend. 
 
De volgende redactionele/tekstuele aanpassingen zijn gedaan  
 

1. Bij alle PTA’s: De domeinen zijn beschreven waar dit tot verduidelijking leidt bijv. ipv 
alleen A staat er nu ‘A. Vaardigheden’ o.a. bij CKV, economie, geschiedenis, LO, MO 

2. Daar waar inhouden/hulpmiddelen ontbraken bij het ene PTA terwijl het wel in het 
andere PTA stond is dit bijgewerkt o.a. aardrijkskunde, wiskunde 

3. Daar waar inhouden/hulpmiddelen ter verduidelijking toegevoegd konden worden is 
dat gebeurd o.a. aardrijkskunde, economie, geschiedenis 

4. Slordigheden vanuit secties, bijv. het ontbreken van inhoud en domeinen bij 
Wiskunde in PTA V6 19/20, terwijl dit wel in de andere PTA’s staat, zijn aangevuld. 

5. Domein F: oriëntatie op studie en beroep is bij de moderne vreemde talen 
toegevoegd en waar nodig ook bij andere vakken o.a. Kunst 

6. Subdomeinen worden bij een aantal secties expliciet genoemd, bij andere secties 
niet. Met deze secties is doorgenomen of de subdomeinen behandeld en getoetst 
worden bijv. biologie. 

7. Bij een enkele sectie is een subdomein aangevuld. Het subdomein wordt wel 
behandeld en getoetst o.a. bij natuurkunde is subdomein I2 toegevoegd. 

8. Bij een aantal secties is het domein Vaardigheden toegevoegd: aardrijkskunde, 
maatschappijwetenschappen, natuurkunde, wiskunde. 

 
 
In eerste instantie zijn de PTA’s van H5 en V6, de huidige examenklassen bekeken en 
aangepast. Deze zijn vervolgens op 5 maart naar de inspectie gestuurd (ISD). Bij de 
beoordeling van de PTA’s h4/v4/v5 is geconstateerd dat het PTA van WiA H5 niet correct 
was ingevuld. Dit is alsnog gecorrigeerd en apart naar de inspectie gestuurd op 10 maart 
2020 (ISD). De wijziging betreft een aanpassing van de inhouden/hulpmiddelen en de 
domeinen in Wiskunde A 511, 521, 531: Statistische variabelen (inhoud) en Exponentiële 



verbanden (domein) zijn van 521 naar 511 verplaatst omdat ze in die periode behandeld en 
getoetst zijn. Statistiek met ICT is behandeld en getoetst in 441 en aldaar aangepast. 
 
De PTA’s van V4, V5 en H4 zijn 10 maart naar de inspectie gestuurd (ISD). 
 
 
Pieter Delsing 
rector 


