Masterclass:

Van Examenprogramma
naar PTA

Een opleiding voor de verbetering
van de kwaliteit van toetsing en
examinering op jouw school

Een PTA schrijven is een belangrijk moment.
Sommige van je collega docenten schrijven zichzelf
helemaal ‘vast’. Andere collega docenten maken
van het schrijven van een PTA optimaal gebruik om
eens goed te leren van het voorgaande jaar en de
ervaringen en resultaten mee te nemen in de nieuwe
opzet.
Er is niet veel voorgeschreven waaraan het PTA
moet voldoen. Scholen hebben de belangrijke taak
de keuzes die vanuit de visie en het beleid m.b.t.
toetsing en examinering mogelijk zijn, te sturen.

www.noordhoffacademy.nl

brengt je verder

Masterclass:
Van Examenprogramma naar PTA
We zien dan ook kansen voor docenten, secties en scholen om eens goed te duiken
in de opzet van hun PTA, in relatie tot de visie en het beleid van de school maar
vooral ook passend bij de stijl en het beleid van de docenten en secties. En wellicht
dat dan ook mogelijke nieuwe werkwijzen zoals leerdoeldenken en formatief
evalueren een plaats kunnen krijgen.
Ieder jaar moet het PTA vóór 1 oktober zijn vastgesteld, aan de Onderwijsinspectie
zijn gezonden en aan de leerlingen die dat jaar examen doen zijn verstrekt. De
medezeggenschapsraad van de school heeft een instemmingbevoegdheid m.b.t. de
vaststelling of wijziging van het PTA.
De masterclass van Examenprogramma naar PTA ondersteunt het schrijven van een
goed PTA.
Leerdoelen
Na het volgen van deze masterclass kun je:
• de eisen die vanuit de kaders (o.a. Eindexamenbesluit, toetsbeleid van de
instelling) aan het PTA worden gesteld, benoemen.
• de relatie tussen het examenprogramma en het PTA benoemen.
• de vertaalslag maken vanuit het schooleigen karakter (beschreven in het beleid
en de visie van de school) naar het eigen PTA.
• een efficiënt en uitvoerbaar PTA opstellen.
• de ervaringen van het voorgaande jaar gebruiken bij het schrijven van het
nieuwe PTA.
• de herkansingen voor ‘jouw’ vak in relatie tot het schooleigen karakter
vaststellen en verwerken in het PTA.
• formatief evalueren of leerdoeldenken in het PTA toepassen.
• beoordelen of de uitvoering van je PTA past binnen het Examenreglement van
jouw school.
In de masterclass met open inschrijving leer je van veel andere scholen.
Tijdens een in-company masterclass leer je als collega’s van elkaar en verwerk je
vooral ook het schooleigen karakter.

Schrijf nu in!
Deze masterclass ‘van Examenprogramma naar PTA’ ondersteunt in het
schrijven van een goed PTA.
Duur: halve dag
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen

Ontdek meer. Kijk op: noordhoffacademy.nl

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.noordhoffacademy.nl/voortgezet-onderwijs
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