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Cohort 2019-2021 

Afdeling en leerjaar BWI/PIE/M&T/MAT leerjaar 3 en 4 

Vak BWI/PIE/M&T/MAT/Ne/Wi/Nsk 

Periode 1-2 

PTA-code   

Aanpassing Exameneenheden & domeinen zijn ingevoegd daar waar nodig. 
Niet bestaande eindtermen zijn weggehaald. 

Reden aanpassing Eindtermen/exameneenheden waren niet compleet en/of kwamen 
niet volledig overeen met de syllabus.   

Effecten op de weging en de 
bepaling voor het eindcijfer SE  

geen 

Eventueel effect op herkansing 
zoals aangegeven in 
oorspronkelijke PTA 

geen 

Overige opmerkingen: Het betreft een administratieve handeling. De lesstof en de 
toetsen werden al gedaan; de eindtermen waren dus al 
geborgd. 

Akkoord MR [datum]  

Akkoord directeur/rector [datum]  

 
 
 

Cohort 2020-2022 

Afdeling en leerjaar BWI/PIE/M&T/MAT leerjaar 3 en 4 

Vak BWI/PIE/M&T/MAT/Ne/En/Wi/Nsk 

Periode 1-2 

PTA-code  Zie bijlage 

Aanpassing Exameneenheden & domeinen zijn ingevoegd daar waar nodig. 
Niet bestaande eindtermen zijn weggehaald. 

Reden aanpassing Eindtermen/exameneenheden waren niet compleet en/of kwamen 
niet volledig overeen met de syllabus.   

Effecten op de weging en de 
bepaling voor het eindcijfer SE  

geen 

Eventueel effect op herkansing 
zoals aangegeven in 
oorspronkelijke PTA 

geen 

Overige opmerkingen: Het betreft een administratieve handeling. De lesstof en de 
toetsen werden al gedaan; de eindtermen waren dus al 
geborgd. 

Akkoord MR [datum]  

Akkoord directeur/rector [datum]  
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Cohort 2020-2022 

Afdeling en leerjaar Mobiliteit & Transport leerjaar 4 (keuzevak) bl/kl/gl 

Vak Mobiliteit & Transport  

Periode 2 

PTA-code  Keuzedelen: fietstechniek PTA 3 (+ PTA 4)  

Aanpassing Toevoeging domeinen en toevoeging kolom 
bl/kl: K/MET/5.3, K/MET/5.4 (PTA ) + extra kolom voor de 
praktijktoets (K/MET/5.1 -5.4) 

Reden aanpassing Nieuwe eisen in syllabus waardoor een extra kolom noodzakelijk 
was om de materie te kunnen behandelen en te kunnen aftoetsen 

Effecten op de weging en de 
bepaling voor het eindcijfer SE  

Geen aanpassingen  

Eventueel effect op herkansing 
zoals aangegeven in 
oorspronkelijke PTA 

geen 

Overige opmerkingen: Alle onderdelen werden al gedaan, maar werden nog niet vermeld 
en de leerlingen uit cohort 2020-2022 zitten nu in klas 3. De 
leerlingen kiezen pas volgend jaar in klas 4 de keuzevakken en 
zullen daarom geen hinder ondervinden aan deze toevoeging. 

Akkoord MR [datum]  

Akkoord directeur/rector [datum]  
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Cohort 2019-2021 

Afdeling en leerjaar PIE leerjaar 3 en 4 

Vak PIE profiel leerjaar 3 en keuzevak koudetechniek leerjaar 4 

Periode Profiel periode 1 – keuzevak koudetechniek periode 2 

PTA-code   

Aanpassing Bij de profielvakken zijn de (sub)domeinen toegevoegd.  
 
Bij het keuzevak ‘Koudetechniek’ is een extra onderdeel 
toegevoegd (pta 2 koudetechniek – onderzoeksvraag K/PIE/16.5) 
 

Reden aanpassing Exameneenheden & domeinen zijn ingevoegd daar waar nodig.  

Effecten op de weging en de 
bepaling voor het eindcijfer SE  

Geen 

Eventueel effect op herkansing 
zoals aangegeven in 
oorspronkelijke PTA 

Geen  

Overige opmerkingen: Voor het profielvak (periode 1 leerjaar 3) betreft het  een 
administratieve handeling. De lesstof en de toetsen werden al 
gedaan; de eindtermen waren dus al geborgd. 
 
De leerlingen zijn nog bezig, of moeten nog beginnen aan het 
keuzevak Koudetechniek. De toevoeging kan door de leerlingen 
goed worden uitgevoerd. 

Akkoord MR [datum]  

Akkoord directeur/rector [datum]  

 
 
 

Cohort 2020-2022 

Afdeling en leerjaar PIE leerjaar 3 en 4 

Vak PIE profiel leerjaar 3 en keuzevak koudetechniek leerjaar 4 

Periode Profiel periode 1 – keuzevak koudetechniek periode 2 

PTA-code   

Aanpassing Bij de profielvakken zijn de subdomeinen toegevoegd.  
 
Bij het keuzevak Koudetechniek is een koloml toegevoegd (pta 2 
koudetechniek – onderzoeksvraag K/PIE/16.5) 
 
Bij het keuzevak Robotica is een kolom toegevoegd met het 
domein K/D&P/2.2 (PTA-code pta2) 

Reden aanpassing Exameneenheden & domeinen zijn ingevoegd daar waar nodig.   

Effecten op de weging en de 
bepaling voor het eindcijfer SE  

Geen  

Eventueel effect op herkansing 
zoals aangegeven in 
oorspronkelijke PTA 

Geen  

Overige opmerkingen: Voor het profielvak (periode 1 leerjaar 3) betreft het  een 
administratieve handeling. De lesstof en de toetsen werden al 
gedaan; de eindtermen waren dus al geborgd. 
 
De leerlingen zitten uit cohort 2020-2022 zitten nu in klas 3, dus 
beginnen volgend schooljaar pas aan de keuzevakken. De 
toevoegingen aan de keuzevakken heeft geen invloed op dit 
schooljaar. 
 

Akkoord MR [datum]  

Akkoord directeur/rector [datum]  
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