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Inhoud van vanavond

• Welkom

• Afronding van het beroepsgerichte profielvak

• Wat is er anders dit schooljaar?

• Slaag/zak regeling

• Uitslagbepaling

• Vragen



• Het centraal schriftelijk en praktisch schoolexamen (CSPE) gaat dit jaar NIET door

• Inzet van het CSPE is door scholen zelf te bepalen

• Afronding van het beroepsgerichte profielvak is op basis van de schoolexamens (behaald in 
leerjaar 3 (en 4)), dit eindcijfer SE telt mee in de 5,5 regeling voor het slagen.

Wat hebben wij besloten?

• Een echte afronding vinden wij belangrijk

• Elk profiel heeft een ‘eindtoets’ toegevoegd aan het PTA, deze eindtoets telt mee als SE

• Normaliter is dit afgerond voor de meivakantie, inhaalweek is van 31 mei t/m 4 juni

Afronding van het beroepsgerichte
profielvak



Wat is er anders dit schooljaar?

• Drie tijdvakken i.p.v. twee tijdvakken

• Tijdvak 2 is verlengd (van 4 naar 10 dagen)

• Spreiden van examens

• Extra herkansing

• Duimregel



Tijdvakken

Eerste tijdvak: 20 mei t/m 26 mei (1e afname)

Tweede tijdvak: 14 juni t/m 25 juni (1e afname of 
herkansing)

Derde tijdvak: 6 juli t/m 9 juli (herkansing)

Planning tijdvak 1 is gemaakt zie examenboekje (verstuurd op 9 maart)

Planning tijdvak 2 en tijdvak 3 volgt nog



Spreiden van CE’s

Waarom zou je kunnen spreiden?

• Drukvermindering bij leerling

Waarom zou je moeten spreiden?

• Quarantaine/Corona-verschijnselen doorschuiven naar volgende tijdvak

Risico’s bij spreiden:

• Quarantaine/Corona-verschijnselen tijdens 2e tijdvak vak(ken) uit 2e tijdvak schuiven door 
naar tijdvak 3, daardoor geen herkansing meer mogelijk

• Quarantaine/Corona-verschijnselen tijdens 3e tijdvak geen mogelijkheid om herkansing af
te nemen



Anne uit 4ZWB wil haar examens als volgt
gaan plannen om druk te verminderen in 
tijdvak 1:

• 1e tijdvak: Nederlands, Engels en Wiskunde

• 2e tijdvak: Biologie

Anne krijgt op 16-6 de uitslag van haar 1e 
tijdvak en haar eindcijfers zijn als volgt:

• Nederlands een 6.4

• Engels een 5.5

• Wiskunde een 5.1

Wat gaat ze doen?

Scenario’s w.b. spreiden/herkansingen:

• Ze besluit alleen wiskunde te herkansen in 
tijdvak 2 en de 2e herkansing ‘te sparen’ 
voor biologie. Ze kan biologie pas 
herkansen in tijdvak 3, waardoor ze de 
diplomering mist. Ook is er het risico van 
quarantaine/ziek zijn in tijdvak 3.

• Ze besluit zowel wiskunde als engels te 
herkansen, hierdoor heeft ze geen
herkansing meer voor biologie. Daarnaast
heeft ze ook de ‘druk’ van 3 examens in 
tijdvak 2.

Scenario’s w.b. quarantaine/ziek zijn:

     

Voorbeeld



Conclusie tijdvakken en spreiden

Het advies van school:

• Alles in tijdvak 1 maken (mits er een gegronde reden is om te spreiden, maar wees 
bewust van de risico’s)

• Mocht je in quarantaine zitten/ziek zijn in tijdvak 1 dan heb je tijdvak 2 voor de 1e afname
(en tijdvak 3 voor de herkansing)

• Zonder quarantaine/ziek zijn heb je tijdvak 3 niet nodig en kan je het diploma behalen voor
de zomervakantie

Wat te doen?

• De keuze aangeven vóór 23 april (brief van 7 april)



Extra herkansing

• Twee herkansingen i.p.v. één herkansing

• Ook in te zetten om cijfer te verbeteren (evt. voor Cum Laude)

• Herkansing ‘eindtoets’ van het beroepsgerichte profielvak valt NIET onder deze regeling (want 
is een SE)



Duimregel (een vak niet mee laten
tellen)

• Elke leerling mag één vak wegstrepen bij het bepalen van de uitslag
• Dit mag alleen als het vak compleet is (alle SE’s afgerond en het CE gemaakt)
• Dit mag NIET het vak Nederlands zijn (kernvak)

• Het eindcijfer dat je niet laat meetellen blijft wel zichtbaar op de eindlijst, dit is alleen voor
het bepalen van de uitslag als een leerling in eerste instantie is gezakt

• Extra opmerking:
• Beroepsgerichte profielvak mag je ‘de duim op leggen’
• Combinatiecijfer mag je niet de duim op leggen, maar wel op één onderdeel v/h 

combinatievak (dit zijn de 4 keuzevakken die samen tot 1 ‘combinatiecijfer’ worden
gerekend. Als je op één keuzevak de duim legt, dan worden de overige 3 vakken
gedeeld door 3)



Slaag/zak regeling

Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan:

• Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger

• Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger

• Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
• al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
• je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
• je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of 

hoger is, of
• je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 

of hoger is

• Ckv en lichamelijke opvoeding zijn 'voldoende' of 'goed'

• Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat voor jou nodig is om te slagen, het eindcijfer van 
één vak weggestreept worden. Dit geldt alleen niet voor Nederlands. Het eindcijfer van het 
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Slaag/zak regeling

LET OP

• Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.

• Je cijfer voor maatschappijleer telt wel mee in de uitslagregeling, maar niet bij het 
gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer doe je geen 
centraal examen.

• Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen afleggen. Het 
behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij je 
cijferlijst.

• Het beroepsgerichte programma bestaat uit het beroepsgerichte profielvak en de 
keuzevakken (combinatiecijfer). Je krijgt hiervoor twee aparte cijfers, die allebei één keer 
meetellen in de uitslagbepaling, net zoals al je cijfers voor de algemene vakken.

• Je mag voor één van de beroepsgerichte keuzevakken geen eindcijfer lager dan een 4 halen. 
Dit houdt in dat een 3 of lager als eindcijfer betekent dat je gezakt bent, ook al is het 
combinatiecijfer een 4 of hoger.



Uitslagbepaling

• Uitslagbepaling na tijdvak 1 is op 16 juni
• Je hebt in alle vakken examen gedaan in tijdvak 1  geslaagd
• Je hebt in alle vakken examen gedaan in tijdvak 1  gezakt wat ga je herkansen?
• Je hebt NIET in alle vakken examen gedaan in tijdvak 1  gezakt ga je iets herkansen

of spaar je de herkansing(en) voor tijdvak 2. 

• Uitslagbepaling na tijdvak 2 is op 2 juli
• Je hebt alle vakken nu afgerond geslaagd
• Je hebt alle vakken nu afgerond gezakt heb je nog een herkansing over voor tijdvak

3? 

• Diplomering is op 6 juli

• Uitslagbepaling na tijdvak 3 is op 15 juli



Vragen
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