Handreiking Aanpassing PTA i.v.m. afronding schoolexamen 2020
Aanleiding

Op 15 maart 2020 heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
aangekondigd dat alle scholen in Nederland tot en met 6 april 2020 dicht gaan. Op 17 maart heeft
de minister voor de leerlingen in de examenklassen een nadere uitwerking gepresenteerd. De
nadere uitwerking is te vinden in de brief aan de Tweede Kamer.
Scholen kunnen vanaf woensdag 17 maart 2020 hun eindexamenkandidaten in de laatste leerjaren
in de gelegenheid stellen toetsen van het schoolexamen af te leggen. Echter, door de sluiting van
de scholen voor deze groep leerlingen op 15 en 16 maart en/of door afwezigheid van leerlingen
en/of medewerkers (ziekte, thuisquarantaine, kwetsbare gezondheid), kan de school te maken
krijgen met problemen aangaande een tijdige afronding van het schoolexamen.
Voor het benutten van ruimte in de tijd, verwijzen we naar de bijlage/kamerbrief. Deze
handreiking beschrijft de mogelijke werkwijze voor de school om het PTA aan te passen.

Kader

De principes voor diplomering op basis van een eindexamen dat bestaat uit een centraal examen
en een schoolexamen blijven volledig staan. Voor het schoolexamen geldt als inhoudelijke
minimumeis dat het schoolexamen de eindtermen dekt die in de examenprogramma’s worden
voorgeschreven voor het schoolexamen (hierna verkort tot “verplichte eindtermen”).
Eventuele oplossingen met betrekking tot de afronding van het schoolexamen bewegen zich
binnen dit kader.

PTA aanpassen

Scholen krijgen de ruimte om het PTA aan te passen zolang steeds wel de verplichte eindtermen
worden gedekt. Hierna gaan we in op aard, uitgangspunten en procedure.

1 Aard van de aanpassingen

Scholen kunnen vanaf woensdag 18 maart de schoolexamens en de eventuele herkansingen
afnemen volgens de geplande data. Het kan voorkomen dat een school zich genoodzaakt ziet of
goede mogelijkheden ziet om een schoolexamen op een andere manier af te nemen.
Aanpassingen kunnen gaan over de vorm, de tijdsduur, de inhoud en het aantal van de
schoolexamentoetsen.

2 Uitgangspunten

Als een school het PTA voor een of meer vakken wil aanpassen, houdt dan rekening met de
volgende uitgangspunten:
- Aanpassingen gaan over schoolexamentoetsen die gepland stonden in de sluitingsperiode
van de scholen tot aan de start van het centraal examen;
- Houd rekening met de gelijkwaardigheid aangaande examencondities voor leerlingen.

3 Procedure

Bij aanpassing van het PTA doorloopt de school de volgende stappen:
- Examinator en examensecretaris stellen voor een vak vast welke aanpassing nodig is (vorm
en/of inhoud);
- Examinator en examensecretaris checken of de aanpassing voldoet aan de eis dat alle
verplichte eindtermen gedekt moeten zijn;
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Examinator en examensecretaris stellen in een format van de school een kort (onderbouwd)
bericht op voor leerlingen en ouders welke aanpassing voor een schoolexamentoets wordt
doorgevoerd;
Directeur en examensecretaris zorgen ervoor dat leerlingen en ouders worden geïnformeerd;
Bestuur spreekt met de (g)mr af op welke wijze invulling wordt gegeven aan het
instemmingsrecht van de (g)mr;
Bestuur meldt (onderbouwd) voor de start van het centraal examen (in een vak) de
aanpassingen in dat vak aan de inspectie.

Zie eventueel ook de checklist PTA.
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