Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma’s vanaf
invoering nieuwe examenprogramma’s 1 augustus 2016
Algemeen
Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal schriftelijk en
praktisch examen (cspe). Het behaalde cijfer voor het cspe telt mee voor de 5,5 norm. Dit is het gemiddelde van
alle centraal examencijfers dat een leerling moet halen om te kunnen slagen.

Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Het beroepsgerichte programma in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de volgende vakken:
1. het profielvak dat met een cspe wordt afgesloten. Een school mag besluiten over de stof van het profielvak
ook een schoolexamen (se) af te nemen. Dit se moet afgesloten zijn vóór het cspe aanvangt.
2. (minimaal) vier beroepsgerichte keuzevakken. Deze beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met
een schoolexamen (se).

Profielvak
Voor de bepaling van het eindcijfer voor het profielvak tellen de resultaten van het se (als de school dat afneemt)
en het cspe elk voor 50% mee.
Het schoolexamen moet afgesloten zijn voor dat de leerling deelneemt aan het centraal examen.
Besluit een school geen se af te nemen dan bepaalt het cspe het totale eindcijfer.
De opbouw van het eindcijfer voor het profielvak in schema:

Het cijfer behaald voor het cspe telt één keer mee in het berekenen van het gemiddeld over de centrale examens.
Dit gemiddelde moet te minste een 5.5 zijn.
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Beroepsgerichte keuzevakken
Elk beroepsgericht keuzevak wordt middels een schoolexamen (se) (conform het PTA) afgesloten. Dit levert per
keuzevak een afgerond cijfer (tevens afgerond eindcijfer) se op.

Combinatiecijfer basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen
Het gemiddelde van de eindcijfers se van ten minste vier keuzevakken vormen samen het combinatiecijfer dat
meetelt voor de uitslagbepaling.
De opbouw van het combinatiecijfer keuzevakken in een schema:

Meer beroepsgerichte keuzevakken in de berekening meenemen mag. Als daarvoor gekozen wordt, moeten de
se-cijfers van alle keuzevakken opgeteld worden en gedeeld worden door het aantal keuzevakken. Alle
keuzevakken die in de berekening worden meegenomen worden met naam en se-cijfer vermeld op de cijferlijst.
Uitslagbepaling basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Het eindcijfer voor het profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken tellen elk één keer
mee bij het beantwoorden van de vraag of een leerling geslaagd is.
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Gemengde leerweg
Het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg bestaat uit de volgende vakken:
1. het profielvak, bestaande uit twee aangewezen profielmodulen, dat met een cspe wordt afgesloten. Een
school mag besluiten over de stof van het profielvak ook een schoolexamen (se) af te nemen. Dit se moet
afgesloten zijn vóór het cspe aanvangt.
2. (minimaal) twee beroepsgerichte keuzevakken, die elk enkel met een schoolexamen (se) worden
afgesloten.
Vanwege de geringe omvang van het profielvak en de ook het aantal verplichte beroepsgerichte keuzevakken in
de gemengde leerweg, worden de eindcijfers voor de beroepsgerichte vakken gecombineerd tot één
combinatiecijfer gemengde leerweg.
Profielvak
Voor de bepaling van het eindcijfer voor het profielvak tellen de resultaten van het schoolexamen (se) (als de
school dat afneemt) en cspe elk voor 50% mee. Besluit een school geen schoolexamen af te nemen dan bepaalt
het cspe het totale eindcijfer.
Beroepsgerichte keuzevakken
Elk beroepsgericht keuzevak wordt afgesloten middels een schoolexamen (se) (conform het PTA). Dit levert per
keuzevak een eindcijfer op.
Combinatiecijfer gemengde leerweg
Voor de bepaling van het combinatiecijfer voor het beroepsgericht programma (profielvak + twee beroepsgerichte
keuzevakken) in de gemengde leerweg telt het eindcijfer van het profielvak net zo vaak mee als het aantal
eindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken.
De opbouw van het combinatiecijfer beroepsgericht programma in schema:

Meer beroepsgerichte keuzevakken in de berekening meenemen mag. Alle gevolgde keuzevakken staan met
naam en behaald se-cijfer (tevens eindcijfer) op je cijferlijst. Bij de uitslagbepaling telt het eindcijfer van het
profielvak net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken.
Het cijfer behaald voor het cspe telt één keer mee in het berekenen van het gemiddeld over de centrale examens.
Dit gemiddelde moet te minste een 5.5 zijn.
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Rekenvoorbeelden
Voorbeeld basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Cijfer se profielvak: 7,1
Cijfer cspe: 6,7

Profielvak

Cijfer SE
7,1
(50%)

Cijfer CSPE
6,7
(50%)

Eindcijfer
7,1 + 6,7 =13,8
13,8/2 = 6,9  7

Eindcijfer se keuzevak 1: 6
Eindcijfer se keuzevak 2: 6
Eindcijfer se keuzevak 3: 7
Eindcijfer se keuzevak 4: 7
Weging
combinatie SE
6 (25%)
6 (25%)
7 (25%)
7 (25%)
n.v.t.

Keuzevak 1*
Keuzevak 2*
Keuzevak 3*
Keuzevak 4*
Keuzevak 5

CSPE

Berekening combinatiecijfer

Combinatiecijfer

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

6 + 6+ 7+ 7 = 26

7

26/4 = 6,5
n.v.t.

n.v.t.

Voorbeeld gemengde leerweg
Cijfer se profielvak: 7,1
Cijfer cspe: 6,5
Eindcijfer se keuzevak 1: 6
Eindcijfer se keuzevak 2: 6

Profielvak

Weging cijfer
SE
7,1
(50%)

Weging
CSPE
6,5
(50%)

Eindcijfer
7,1 + 6,5 = 13,6

Berekening
combinatiecijfer
7 + 7+ 6 + 6 = 26

Keuzevak 1*

6

n.v.t.

13,6/2 = 6,8  7
6

26/4 = 6,5

Keuzevak 2*

6

n.v.t.

6

Keuzevak 3

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Combinatiecijfer
7

n.v.t.
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Uitslagbepaling
Basis-en kaderberoepsgerichte leerweg
De uitslag kan luiden: geslaagd of gezakt.
Bij de uitslagbepaling spelen de volgende soorten cijfers een rol:

de behaalde cijfers die behaald zijn voor de centrale examens (inclusief het cspe), en;

de behaalde eindcijfers (het gemiddelde van het ce en het se voor een vak, of alleen het cijfer cspe als er
geen se is afgenomen over het profielvak, of de cijfers voor de vakken waarover alleen een se is afgenomen,
zoals de beroepsgerichte keuzevakken);

het combinatiecijfer (gecombineerd eindcijfer van de eindcijfers van de kleinere vakken, in dit geval de
beroepsgerichte keuzevakken);

de behaalde eindcijfers gewaardeerd in letters (voldoende/goed, bijvoorbeeld voor lichamelijke oefening).
De kandidaat krijgt op zijn cijferlijst bij het diploma dertien eindcijfers voor:
 Nederlands,
 Engels,
 maatschappijleer,
 lichamelijke opvoeding (in letters: voldoende/goed),
 kunstvakken I (in een letter: voldoende/goed),
 twee profielgebonden algemeen vormende vakken,
 het profielvak,
 (minimaal) vier beroepsgerichte keuzevakken en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken.
Als de kaderberoepsgerichte, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg is gevolgd wordt ook het
eindcijfer voor de rekentoets op de cijferlijst vermeld.
Als de basisberoepsgerichte leerweg is gevolgd wordt het eindcijfer voor de rekentoets op een aparte bijlage bij
de cijferlijst vermeld.
Alle eindcijfers tellen één keer mee in de uitslagbepaling. Met uitzondering van de eindcijfers over de
beroepsgerichte keuzevakken, die worden vanwege hun omvang gecombineerd tot het combinatiecijfer
beroepsgerichte keuzevakken.
Daarnaast zijn alle behaalde cijfers voor de centrale examens (inclusief het cspe) en de cijfers voor de
schoolexamens zichtbaar op de cijferlijst.
Een leerling is geslaagd voor het eindexamen in de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg, als:
1. Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het ce ten minste een voldoende is. Dat is onafgerond een 5,5. Als
de leerling gemiddeld een 5,4 heeft gehaald, is hij dus gezakt.
2.



Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
Voor het vak Nederlandse taal is het eindcijfer vijf of meer gehaald.
De rekentoets is afgelegd.

3.




Ook geldt (uitgezonderd de rekentoets) dat de leerling alleen geslaagd is als:
alle eindcijfers een zes of hoger zijn of;
één eindcijfer een vijf is en alle andere eindcijfers een zes of hoger of;
één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers een zes of hoger, waarvan ten minste één eindcijfer een
zeven of hoger is, of;
Voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en voor de overige eindcijfers een zes of hoger waarvan ten
minste één eindcijfer een zeven of hoger is en;
Geen eindcijfer lager is dan een vier.
Verder geldt dat de leerling een ‘voldoende’ of een ‘goed’ moet hebben gekregen voor de vakken lichamelijke
opvoeding en kunstvakken I.



4.
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5.

Ten slotte moet de leerling een lob-dossier hebben samengesteld.

Het lob-dossier wordt niet beoordeeld met een cijfer of een waardering zoals ‘voldoende/goed’. Wel moeten de
activiteiten die in het kader van lob zijn uitgevoerd voldoen aan de eisen zoals die in het programma van toetsing
en afsluiting (PTA) van de school zijn opgenomen.

Gemengde leerweg
De uitslag kan luiden: geslaagd of gezakt.
Bij de bepaling spelen de volgende soorten cijfers een rol:

de behaalde cijfers die behaald zijn voor de centrale examens (inclusief het cspe), en;

de behaalde eindcijfers (het gemiddelde van het ce en het se voor een vak, of alleen het cijfer cspe als er
geen se is afgenomen over het profielvak, of de cijfers voor de vakken waarover alleen een se is afgenomen,
zoals de beroepsgerichte keuzevakken);

het combinatiecijfer (gecombineerd eindcijfer van de eindcijfers van de kleinere vakken, in dit geval de
beroepsgerichte keuzevakken en het profielvak);

de behaalde eindcijfers gewaardeerd in letters (voldoende/goed)
De kandidaat krijgt twaalf eindcijfers voor:
 Nederlands,
 Engels,
 maatschappijleer,
 lichamelijke opvoeding,
 kunstvakken I,
 twee profielgebonden avo-vakken,
 één avo-keuzevak,
 het profielvak, (minimaal) twee beroepsgerichte keuzevakken en één combinatiecijfer voor het
beroepsgerichte programma.
Als de kaderberoepsgerichte, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg is gevolgd wordt ook het
eindcijfer voor de rekentoets op de cijferlijst vermeld.
De leerling moet een profielwerkstuk voldoende hebben afgerond. De beoordeling van het profielwerkstuk wordt
op de cijferlijst vermeld.
Al deze eindcijfers (met uitzondering van het eindcijfer profielvak en de eindcijfers beroepsgerichte keuzevakken,
die immers gecombineerd worden tot één combinatiecijfer) tellen één keer mee in de uitslagbepaling.
Daarnaast zijn alle behaalde cijfers voor de centrale examens (inclusief het cspe) en de cijfers voor de
schoolexamens zichtbaar op de cijferlijst.
Een leerling is geslaagd voor het eindexamen in de gemengde leerweg als:
1. Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het ce ten minste een voldoende is. Dat is onafgerond een 5,5. Als
de leerling gemiddeld een 5,4 heeft gehaald, is hij dus gezakt.
2.



Daarnaast geldt één van de volgende voorwaarden:
Voor het vak Nederlandse taal is het eindcijfer vijf of meer gehaald.
De rekentoets is afgelegd.

3.




Ook geldt (uitgezonderd de rekentoets) dat de leerling alleen geslaagd is als:
alle eindcijfers een zes of hoger zijn of;
één eindcijfer een vijf is en alle andere eindcijfers een zes of hoger of;
één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers een zes of hoger, waarvan ten minste één eindcijfer een
zeven of hoger is, of;
Voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en de overige eindcijfers een zes of hoger waarvan ten minste
één eindcijfer een zeven of hoger is en;
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Geen eindcijfer lager is dan een vier.

4.

Verder geldt dat de leerling een ‘voldoende’ of een ‘goed’ moet hebben gekregen voor de vakken lichamelijke
opvoeding, kunstvakken I en het profielwerkstuk.

5.

Ten slotte geldt dat de leerling een lob-dossier moet hebben samengesteld.

Het lob-dossier wordt niet beoordeeld met een cijfer of een waardering zoals ‘voldoende/goed’. Wel moeten de
activiteiten die in het kader van lob zijn uitgevoerd voldoen aan de eisen zoals die in het programma van toetsing
en afsluiting (PTA) van de school zijn opgenomen.

7

