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Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma’s vanaf cohort 2016-2017 
(geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar 2016-2017)  
 

 

Algemeen 
Het centraal examen(CE) over het beroepsgerichte programma is in de vorm van een centraal 

schriftelijk en praktisch examen(CSPE). Het behaalde cijfer CSPE telt mee voor 5,5 norm. Dit is het 

gemiddelde dat leerlingen moeten halen voor hun centrale examens. 

 

Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
Het beroepsgerichte programma in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit twee 

vakken:  

1. het profielvak dat met een CSPE wordt afgesloten. Een school mag besluiten over de stof van 

het profielvak een schoolexamen af te nemen. Dit schoolexamen moet plaatsvinden vóór het 

CSPE. 

2. (minimaal) vier beroepsgerichte keuzevakken, keuzevakken worden afgesloten met een 

schoolexamen. 

 

Elk vak levert apart een eindcijfer op. Zowel het eindcijfer voor het profielvak als het eindcijfer 

keuzevakken telt mee voor de bepaling of een leerling geslaagd is. 

 

Profielvak 

Voor de bepaling van het eindcijfer over het profielvak tellen de resultaten van het schoolexamens (als 

de school dat afneemt (SE) en het centraal examen (CE) elk voor 50% mee.  

Het schoolexamen moet afgesloten zijn voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen. 

Besluit een school geen schoolexamen af te nemen dan bepaalt het CSPE het totale eindcijfer. 

 

De opbouw eindcijfer profielvak in schema: 
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Keuzevakken 

Elk beroepsgericht keuzevak wordt middels een schoolexamen (conform PTA) afgesloten. Dit levert 

per keuzevak een eindcijfer SE op. Dit eindcijfer per keuzevak is een afgerond cijfer. Ten minste vier 

eindcijfers SE voor de keuzevakken worden voor de uitslagbepaling gecombineerd tot één 

combinatiecijfer.  

 

De opbouw eindcijfer keuzevakken1 in schema: 

 

 
 

Uitslagbepaling basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

 

Het eindcijfer voor het profiel en het eindcijfer voor het keuzevak tellen elk één keer mee bij het 

beantwoorden van de vraag of een leerling geslaagd is. 

 

Het cijfer behaald voor het CSPE telt één keer mee in het berekenen van het gemiddelde over de 

centrale examens. Dit gemiddelde moet ten minste een 5.5 zijn. 

 

  

                                                           
1 Meer 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. 



3 
 

Gemengde leerweg 
Het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg bestaat uit twee delen:  

1. het profielvak, bestaande uit twee aangewezen profielmodulen, dat met een CSPE wordt 

afgesloten. Scholen kunnen besluiten over de profielmodulen ook schoolexamen af te nemen. Dit 

schoolexamen moet afgesloten zijn vóor een leerling deelneemt aan het CSPE.  

2. (minimaal) twee beroepsgerichte keuzevakken, die enkel met schoolexamens worden afgesloten. 

 

Vanwege de geringe omvang van het beroepsgerichte examenprogramma voor de gemengde 

leerweg worden in tegenstelling tot de basis- en kader beroepsgerichte leerweg in de gemengde 

leerweg beide delen gecombineerd, zodat er één eindcijfer beroepsgericht programma ontstaat. 

 

Voor de bepaling van het deeleindcijfer over het profielvak tellen de resultaten van het schoolexamen 

(SE) en het centraal examen(CE) elk voor 50% mee.  

Elk beroepsgericht keuzevak wordt middels een schoolexamen (conform PTA) afgesloten. Dit levert 

per keuzevak een deeleindcijfer op.   

 

Voor de bepaling van het combinatiecijfer telt het deeleindcijfer van het profielvak net zo vaak mee als 

het aantal deeleindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken2 

 

De opbouw eindcijfer beroepsgericht programma in schema: 

 

 
 

  

                                                           
2 Meer keuzevakken in de berekening meenemen mag. Alle gevolgde keuzevakken staan met naam en behaald 
SE-cijfer op je cijferlijst. 
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Rekenvoorbeelden 
 

Voorbeeld basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
 

Eindcijfer SE profielvak: 7,1 

Cijfer CSPE: 6,7 

 

 SE CSPE Eindcijfer 

Profielvak  7,1  

(50%) 

6,7  

(50%) 

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 

eindcijfer SE 

CE Combinatiecijfer Eindcijfer 

Keuzevak 1* 6 (25%) n.v.t. 6+6+7+7=26 

 

26/4=6,5  

7 

Keuzevak 2* 6 (25%) n.v.t. 

Keuzevak 3* 7 (25%) n.v.t. 

Keuzevak 4* 7 (25%) n.v.t. 

Keuzevak 5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

 

Voorbeeld gemengde leerweg 
 

Eindcijfer SE profielvak: 7,1 

Cijfer CSPE: 6,5 

 

Eindcijfer SE Keuzevak 1: 6 

Eindcijfer SE Keuzevak 2: 6 

 

 Weging 

eindcijfer SE 

in 

deeleindcijfer 

CE 

(=CSPE) 

Deel eindcijfer combinatiecijfer eindcijfer 

Profielvak  

7,1  

(50%) 

6,5  

(50%) 

7,1+6,5=13,6 

 

13,6/2=7 

7+7+6+6=26 

 

26/4=6,5  

7 

Keuzevak 

1* 

 

6 

(50%) 

n.v.t. 6 

Keuzevak 

2* 

6 

(50%) 

n.v.t. 6 

Keuzevak 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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Uitslagbepaling 
 

Basis-en kaderberoepsgerichte leerweg 

 

De kandidaat krijgt zeven eindcijfers: voor Nederlands, Engels, twee sectorvakken, maatschappijleer, 

één cijfer voor het beroepsgerichte profielvak en één cijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken.  

 

De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien hij:  

a. 1. voor alle examenvakken het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, of 

2. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn 

overige examenvakken een 6 of hoger, of 

3. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn 

overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of 

4. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige 

examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger 

b. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste een 5,5 

is.  

c. voor het vak Nederlands minimaal het cijfer 5 is behaald. 

d. het vak lichamelijke opvoeding, het kunstvak voldoende of goed zijn afgesloten en LOB gedaan is. 

e. de rekentoets heeft afgelegd ongeacht het daarvoor behaalde eindcijfer. 

  

 

 

Gemengde leerweg 

 

De kandidaat krijgt zeven eindcijfers: voor Nederlands, Engels, twee sectorvakken, één avo-keuzevak 

maatschappijleer, één cijfer voor het beroepsgerichte programma.  

 

De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien hij:  

a. 1. voor alle examenvakken het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, of 

2. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn 

overige examenvakken een 6 of hoger, of 

3. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn 

overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of 

4. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige 

examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger 

b. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste een 5,5 

is.  

c. voor het vak Nederlands minimaal het cijfer 5 is behaald. 

d. het vak lichamelijke opvoeding, het kunstvak voldoende of goed zijn afgesloten en LOB gedaan is. 

e. de rekentoets heeft afgelegd ongeacht het daarvoor behaalde eindcijfer. 

 


