
Handleiding PTA in Excel 
Deze handleiding geeft uitleg over het lezen en gebruiken van het nieuwe PTA-Excelbestand.  

De belangrijkste nieuwe functionaliteit is dat je het PTA kunt filteren op vak, cohort, leerjaar, periode/TRAP en type 

afronding van het PTA-onderdeel (soort). Het advies is om het PTA bestand op te slaan op een plek waar je het 

makkelijk terug kunt vinden. Selecteer vervolgens jouw vakken, cohort en leerjaar. Gedurende het schooljaar kun je 

de periode en/of TRAP selecteren die dan van toepassing is/zijn. Dit stelt je als leerling beter in staat om overzicht te 

krijgen van de PTA-onderdelen die enkel voor jou van toepassing zijn.  

Werking filters 
• Er zijn in de bovenste rij vier verschillende ‘slicers’, die je in 

staat stellen verschillende PTA-onderdelen te filteren. Een 

voorbeeld is de slicer ‘Periode/TRAP’ (afbeelding 1). In de 

afbeelding zijn periode 1 en TRAP 1 geselecteerd. 

• Iedere ‘slicer’ heeft rechtsboven twee opties: ‘meervoudige 

selectie’ (pijl 1) en ‘filter wissen’ (pijl 2). Als je bijvoorbeeld 

meerdere vakken wilt selecteren moet je de optie 

‘meervoudige selectie’ aan hebben staan (pijl 1). Voor een 

cohort is het juist fijner als je ‘meervoudige selectie’ uit 

hebt staan, zodat je slechts één cohort hebt geselecteerd. 

• Als je de filter(s) ongedaan wilt maken klik je op de knop ‘filter wissen’ (pijl 2).  

Toelichting kolommen  
• Vak: het schoolvak waar het PTA-onderdeel betrekking op heeft. 

• Cohort: het niveau en leerjarencohort waar het PTA-onderdeel betrekking op heeft (bijvoorbeeld ‘(havo) 22-

24’). 

• Leerjaar: het leerjaar waarin het PTA-onderdeel uitgevoerd wordt. 

• Periode/TRAP: de periode of TRAP wanneer het PTA-onderdeel uitgevoerd wordt. 

• Meerdere periodes: als een PTA-onderdeel meerdere periodes omslaat wordt hier aangegeven welke 

periodes het PTA-onderdeel behelst.  

• Deadline: met een weeknummer staat de deadline van het betreffende PTA-onderdeel aangeven. Alleen van 

toepassing bij een praktische opdracht of een handelingsdeel. 

• Stofomschrijving: bevat een korte omschrijving van het betreffende PTA-onderdeel. 

• Soort: staat aangegeven of het betreffende PTA-onderdeel een proefwerk, schoolexamen, praktische 

opdracht of handelingsdeel betreft. 

• Duur: in het geval van een proefwerk of schoolexamen staat de duur aangegeven. 

• SLU: in het geval van een praktische opdracht staat aangegeven hoeveel studielasturen de praktische 

opdracht behelst. 

• Weging: in het geval van een proefwerk, schoolexamen of een praktische opdracht staat de weging 

aangegeven. 

• Domein(en): bij examenonderdelen staat (optioneel) aangegeven op welk domein(en) van de syllabus van 

het betreffende vak het PTA-onderdeel betrekking heeft/hebben. 

• Schoolexamen: of het PTA-onderdeel wel of niet meegewogen wordt in het schoolexamen. 

• Herkansing: of het PTA-onderdeel wel of niet herkansbaar is. 

• Maatwerk (2 kolommen): of het PTA-onderdeel bij een overstap van vwo 4/vwo 5 naar havo 5 moet worden 

ingehaald (INH), herbeoordeeld (HB) of is vrijgesteld (VR). 

Afbeelding 1 


