
Profielvak HBR binnen PTA krijgt status SE. 

A. Als een school het profielvak alleen afsluit met het cspe, kan die school dat cspe afnemen onder 

de nomer van het PTA. Maar dan moet er wél en PTA opgesteld zijn. Bovendien moet de Inspectie 

dan over deze aanpassing geïnformeerd worden.  En al daar voor moet de aanpassing de instemming 

hebben verkregen van OR of MR (al naar gelang de geëigende weg, die de school hier normaal 

gesproken volgt). Van de examensecretaris van de school mag verwacht worden, dat hij/zij bekend is 

met de vereiste werkwijze. 

B. Als een school het cspe (of een of meerdere onderdelen hiervan) afneemt, kan dat dit jaar alleen 

als onderdeel van het SE. En dan moet het dus ook een plek krijgen in het PTA. Let daarbij met name 

op de herziene berekening van het schoolexamencijfer. 

C. Een belangrijk aandachtspunt is, dat het feit van géén cspe ook gevolgen voor de 

herkansingsmogelijkheden voor leerlingen. Het cspe kan immers standaard herkanst worden, maar 

een SE niet. Een herkansing voor de helft van je eindcijfer via het cspe vervalt hier dus mee. Nu er 

alleen een SE overblijft, moet een school zich afvragen in welke mate dit recht doet aan de leerlingen 

in de huidige situatie. 

D. Het op 1 decimaal afgeronde eindcijfer van het SE van het profielvak telt voor BB, KB en GL mee in 

de 5,5-maatregel gemiddeld cijfer cspe. 

 

Bijgevoegd een passage uit het servicedocument van 12 feb. Kamerbrief en bijbehorend 

servicedocument zijn te vinden op Examenblad.nl  (coronapagina) 

Uitslagbepaling 

- Er worden geen aanpassingen gedaan aan de uitslagbepaling, met uitzondering van de 

mogelijkheid om één vak, niet zijnde een kernvak, buiten beschouwing te laten bij de 

uitslagbepaling en de aanpassing van de wijze waarop de 5,5-regel wordt ingevuld in het 

vmbo-bb, -kb, en –gl. 

- Bij de bepaling van de uitslag voor leerlingen in vmbo-bb, -kb en –gl wordt het resultaat dat 

is behaald voor het beroepsgerichte profielvak (het schoolexamencijfer afgerond op één 

decimaal) meegenomen bij het rekenkundige gemiddelde van de bij het centraal examen 

behaalde cijfers (de 5,5-regel). Alleen wanneer dit rekenkundig gemiddelde minimaal 5,5 is 

kan de leerling slagen.  

- · Ook in schooljaar 2020-2021 is het mogelijk om het diploma met het judicium cum laude te 

behalen. Hiervoor zijn de reguliere voorwaarden van toepassing. Dat wil zeggen dat de 

bepaling ook dit schooljaar plaatsvindt op basis van het geheel van het afgelegde 

eindexamen. 

Toelichting: bovenstaande impliceert, dat een leerling er voor kan gaan het profielvak te herkansen 

juist om alsnog over alle vakken heen het gemiddelde cijfer 5,5 te kunnen realiseren. Stel dat een 

leerling staat op een 5,1 gemiddeld, dan moet de leerling in dat geval wel de mogelijkheid hebben bij 

de herkansing een toets te maken, die het gemiddelde cijfer op kan krikken naar het gewenste 

resultaat. Bijvoorbeeld 6,1 gemiddeld om over alle vakken heen gemiddeld 5,5 te kunnen behalen. 

Als een toets maar voor 10% meetelt bij de bepaling van het SE-eindcijfer voor het profielvak is dat in 

de praktijk heel lastig te realiseren. Daarmede vervalt in de praktijk de mogelijkheid voor een 

kandidaat om via het profielvak aan de uitslageis gemiddeld 5,5 te kunnen voldoen. Een optie is dan 



daarvoor de andere versie van het cspe te gebruiken als je het cspe als onderdeel van het SE mee laat 

tellen voor bijvoorbeeld 40%. 

 


