Handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement i.v.m.
afronding schoolexamen 2020’
Aanleiding

Op 31 maart 2020 heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
aangekondigd dat alle scholen in Nederland tot na de meivakantie 2020 dicht gaan. Eerder, 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. Op 24 maart
heeft de minister daaraan toegevoegd dat in het schooljaar 2019-2020 de centrale examens niet
doorgaan. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer. Leerlingen kunnen dit schooljaar op basis
van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen de ruimte om tot
begin juni dit schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
Het advies is om de schoolexamens zoveel mogelijk digitaal en op afstand te organiseren of
anders op school met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM, en om de tijd te nemen om
de schoolexamens vorm te geven. Zo nodig kan het PTA worden aangepast voor de toetsen die
gepland stonden in de periode van de schoolsluiting en daarna. Deze handreiking beschrijft de
mogelijke werkwijze voor de school om het PTA aan te passen.
Door de aanpassingen in het PTA betreffende de laatste schoolexamenperiode en het vervallen
van het centraal examen kan het voorkomen dat het gewenst is om de herkansingsregeling aan te
passen. Wat daarin mogelijk is wordt aan het eind van deze handreiking beschreven.

Kader aanpassingen PTA

Voor de diplomering op basis van 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 “voor het SE verplichte eindtermen”). Eventuele
oplossingen met betrekking tot de afronding van het schoolexamen bewegen zich binnen dit
kader. Scholen krijgen de ruimte om het PTA aan te passen zolang steeds wel de voor het SE
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 voorafgaand aan
de crisis 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
voor het SE verplichte eindtermen gedekt moeten zijn;
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) zo spoedig mogelijk de aanpassingen in het PTA in dat vak
aan de inspectie en plaatst het aangepaste PTA in het internetschooldossier (ISD). De
melding aan de inspectie kan gedaan worden door een mail te sturen naar
examenloket@duo.nl.

Kader aanpassingen examenreglement

Door de beslissingen die de school neemt in verband met de schoolsluiting kan het voorkomen
dat zowel individuele leerlingen als groepen leerlingen op een school geconfronteerd worden met
een eindcijfer voor het schoolexamen waar nauwelijks reparatiemogelijkheden meer voor zijn,
deels door het vervallen van het centraal examen, deels door de aanpassingen in het
schoolexamen. Het kan dan van belang zijn om een aanpassing te doen in de herkansingsregeling
van de school.
Daarbij gelden de volgende principes:
1
2
3
4
5
6

Het is aan de school, i.c. het bestuur om met instemming van de mr tot aanpassing van
het examenreglement te komen;
Aanpassing van de herkansingsregeling baseert de school op de noodzaak om de
mogelijke nadelige effecten voor leerlingen van de aanpassingen in het pta en het
vervallen van het centraal examen te ondervangen;
Aanpassing van de herkansingsregeling kan, indien noodzakelijk, betrekking hebben op
het gehele schooljaar;
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) zo spoedig mogelijk de aanpassingen in het
examenreglement in dat vak aan de inspectie en plaatst het aangepaste examenreglement
in het internetschooldossier (ISD). De melding aan de inspectie kan gedaan worden door
een mail te sturen naar examenloket@duo.nl.

Zie eventueel ook de checklist PTA.

