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Aanvullingen en wijzigingen voor het PTA 2020-2021 van 

VMBO-TL 4. 

Nederlands 
• De toets 4ET1 (Schrijfdossier) is wel herkansbaar. Daarom moet daar bij Herkansing: Ja staan. 

Duits 
• Bij de toets 4FT1 (zakelijke brief) moet het domein K1 toegevoegd worden aan de domeinen. 

• Bij de toetsen 4ET2 (lezen + examenidioom), 4FT2 (Lezen examenteksten), 4GT2 (Cito kijk- en 

Luistertoets) moet het domein K3 toegevoegd worden aan de domeinen. 

Maatschappijleer 
• Bij de toets 3DT2 (hfd. 8: Criminaliteit) en de praktische opdracht 3DP1 (verslag gastles ‘Detentie’) 

moeten de  domeinen ML1/K/1 t/m ML1/K/9 gewijzigd worden in de domeinen ML1/K/1 t/m 

ML1/K/7. 

Economie 
• De tekst bovenaan bij Handelingsdelen “In alle toetsen w ordt EC/K/3 leervaardigheden 

opgenomen.” vervalt. Bij Schoolexamens hoort de volgende tekst opgenomen te worden: “In alle 

toetsen wordt EC/K/1 en EC/K/3 opgenomen.” 

• Bij toets 4ET1 (Pincode hoofdstuk 1, 2 en 3) worden de domeinen vervangen door EC/K/4A,5A,8 

en EC/V/1. 

• Bij de toets 4FT1 (Pincode 4 hoofdstuk 4, 5 en 6) worden de domeinen vervangen door 

EC/K/5A,5B,6 en EC/V/1. 

Wiskunde 

• Bij de toets 3BT2 (H4: Statistiek) moeten de domeinen K1, K2, K7, K8 en V3 toegevoegd worden 

aan de domeinen. 

• Bij de toets 3DT2 (Oplossen vergelijkingen) moet het domein K1 toegevoegd worden aan de 

domeinen. 

• Bij de toetsen 3BT2 (H4: Statistiek) en 4ET1 (H2 Verbanden 1 & H3: Afstanden en hoeken) en 4FT1 

(H4 Grafieken en vergelijkingen, H5: Rekenen) en 4GT1 (H6: vlakke figuren; H7 Verbanden 2 & H8: 

Ruimtemeetkunde) moet het domein K3 toegevoegd worden aan de domeinen. 
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Natuur- en scheikunde 2 

• Het handelingsdeel 4FH2 moet de code 3DH2 hebben en is dus ook afgenomen in periode D van 

TL3. 

• Het handelingsdeel 4EH3 vervalt. Dit is al opgenomen in TL3 (als de toets met nieuwe code 3DH2). 

• De toets BT2 (Productie-processen) is een SE practicum met verslag. Daarom moet de code 3BP1 

zijn en hoort het toetstype DOS-Praktische opdracht zijn. Het domein V3 moet toegevoegd 

worden aan de domeinen. 

• In verband met Corona zijn twee onderwerpen verplaatst van periode. Het gaat om Zuren en 

basen en Chemisch rekenen. Hierdoor zijn de volgende veranderingen: 

• De toets 4FH2 (Zuren en basen) en 4GH1 (Chemisch rekenen) wisselen van periode en 

daardoor ook van code. 

• De toets 4FT1 (Zuren, basen en zouten) moet de omschrijving Chemisch Rekenen en zouten 

worden. De leerstof en domeinen die bij Chemisch rekenen horen en bij de toets G2T2 staan 

moeten daarom ook bij 4FT1 staan. 

• De toets 4GT2 (Chemisch Rekenen, metalen, productieprocessen + alle examenstof) moet de 

omschrijving Zuren en basen, metalen, productieprocessen + alle examenstof worden. De 

leerstof en domeinen die bij Zuren en basen horen en bij de toets 4FT1 staan moeten 

daarom ook bij 4GT2 staan. 

• Bij De toets 4GT2 moet het domein K1 toegevoegd worden aan de domeinen. 

Biologie 

• Bij de toets 4ET1 (Hoofdstuk 1, 4, 3.4, 5.1, 5.2, 7, 8) moeten de  domeinen BI/K/8, 9, 11 , BI/V/4 , 

1, 2, 3, 4 gewijzigd worden in de domeinen BI/K/8, 9, 11 , BI/V/4. 

Rekenen 
• Bij de toets R2 (Rekenexamen 2F) hoort bij Domeinen: alle domeinen te staan. 

 

 

 


