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Welkom en even voorstellen

• Jacqueline Kerkhoffs, directeur SPV

• Tom Erkens en Wilma Bredewold, groep SE experts van SPV

• Inhoud van het webinar zoveel mogelijk afgestemd met OCW/CvTE

• Doel van het webinar

• Wat kunt u wél, maar ook níet verwachten?

• Manieren om vragen te stellen



Manieren om vragen te stellen

• Tijdens dit webinar via dit YouTube kanaal (chatfunctie rechts)

• Via WhatsApp, T. 06 17964940 óf de link die u in uw bevestiging 
heeft ontvangen.

• Een selectie van de vragen wordt na de inhoudelijke presentatie 
beantwoord.

• Start inhoudelijke deel webinar.



Inhoud presentatie deel webinar 

• Thema’s: de besluiten rond het CSE/CSPE, de praktische uitwerking 
ervan en uw vragen hierbij
– Kaders voor het SE

– Slaag- zakregeling 

– Tijdpad 

– Herkansingen 

– Aanpassing PTA (procedure en inhoud)

• Nog niet alle vragen kunnen beantwoord 

worden

• Ong. 25 minuten presentatie
– aansluitend beantwoording van  

binnenkomende vragen



Welke vragen roept dit op?

• Wat zijn de kaders voor het SE?

• Hoe ziet de slaag- zak regeling er uit?

• Wat betekent dit voor de herkansingsregeling?

• Het CSPE vervalt, wat nu voor de 3e jaars?

• Wat wordt het tijdpad voor de afronding?

• Wat moet en wat mag bij de aanpassing 

van het PTA?



De actuele besluiten op een rij

• Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.

• Leerlingen kunnen op basis van het SE hun diploma behalen.

• Er is meer tijd om het SE goed en veilig te organiseren en af te 
sluiten.

• Afname SE’s: zoveel mogelijk op afstand en conform RIVM 
richtlijnen

• Waar nodig ruimte om het PTA aan te passen

• Nadere uitwerking volgt door OCW

– Slaag- zakregeling

– Herkansingen 

– Beroep 



Kaders SE

• Het PTA blijft leidend voor de afronding van het SE

• RIVM richtlijnen

• Aanpassing PTA als uiterste maatregel

– Op grond waarvan besluit je tot aanpassing? 

• Minimale eisen wat ‘moet’ in het PTA blijven 

gelden (representatief en relevant)

– Dekkende examineren (wat ‘moet’ in het SE)

• Dus niet ‘alle eindtermen’ hoeven getoetst

– Profielvak

– Keuzevakken 

– AVO



Tijdelijke slaag- zakregeling

• Nu nader uitgewerkt; publicatie in april verwacht

• Uitgangspunt = zo dicht mogelijk bij de huidige regeling

• Tijdelijke slaag- zakregeling
– Wanneer is een leerling geslaagd? (NB. dus nog niet diplomeren!)

– Welke herkansingsmogelijkheid heeft een leerling?

• Eindcijfers vakken bepaald door het SE

• Berekening combinatiecijfer 

profielvak GL volgt

• Landelijke ‘uitslagdag’; niet bekend

• Zie ook brief OCW (mogelijk vandaag)



Herkansingen

• Een school mág de PTA’s (onderbouwd) aanpassen, inclusief 
eventueel de hierin bepaalde wijze van herkansing op schoolniveau

• Overall herkansingsregeling na de uitslag?

– Wordt over nagedacht



Voorlopig tijdpad 
• Tot minimaal 6/4 onderwijs op afstand

– 31/3 besluit openstelling scholen 

– SE’s gespreid in de tijd (tot begin juni)

– Geen noodzaak tot direct afnemen SE’s

• Nu richten op (voorbereiden) afname SE’s
– Zoveel mogelijk op afstand

– Gespreid in de tijd

– Zo nodig op school (conform RIVM richtlijnen)

• Tot begin juni: afname SE’s

• juni – juli: herkansingen

• Deadline aanleveren SE cijfers: volgt



CSPE vervalt

• Wij hebben het profielvak niet met een SE beoordeeld, wat nu?

– Mailing Examenblad.nl/CvTE 25/3 j.l.

– Melden bij examenloket@duo.nl, inspectie neemt contact op

• Het CSPE materiaal gebruiken voor het huidige SE?

– Nee! Zie mailing Examenblad.nl/CvTE 25/3 j.l. 

• CSPE 3e jaars leerlingen vervalt ook

– Nadere uitwerking volgt in relatie tot

de slaag- zakregeling

mailto:examenloket@duo.nl


Aanpassingen PTA nodig?

Stap 1: welke SE’s zijn nog niet afgenomen? 

• Is de afname conform huidige PTA haalbaar? Waarom niet?

• Zo niet, stap 2

Stap 2: waar zit ruimte voor aanpassing?

• Periode

• Toetsvorm

• Aantal toetsen

• Inhoud toetsen



Aanpassingen PTA nodig?
Stap 3: Wat kan/wil ik aanpassen?

• Periode

– uitstel mogelijk?

• Aantal en inhoud toetsen

– Toetsen we wat moet in het SE? Toetsen we dubbel? 

• Toetsvorm

– Alternatieve toetsvormen?

– Handreiking/webinar Kennisnet: toetsenopafstand.nl

– Deel uw ervaringen 



Aanpassingen PTA (procedure)

Communicatie leerlingen en ouders! 

1. Onderbouwing voor de MR en de inspectie

2. Procedure instemming MR en het informeren inspectie

3. Pas het PTA aan en communiceer dit met leerlingen en ouders

4. Informeer de inspectie



Vraag & antwoord

• Via dit YouTube kanaal (chatfunctie rechts)

• Via WhatsApp, T. 06 17964940 óf de link die u in uw bevestiging 
heeft ontvangen



De laatste ronde..

• De laatste vraag voor dit webinar

• Afsluiting van dit webinar



Afsluiting en vervolg

• Webinar blijft beschikbaar via dit YouTube kanaal

• Ook tijdens terugkijken kunnen er nog vragen gesteld worden

• Actuele info vindt u op onze website www.platformsvmbo.nl én op 
de site van de Rijksoverheid

– Mailing Examenblad.nl en OCW

• Vragen stellen kan ook nog steeds via onze 

‘PTA hulplijn’

https://www.platformsvmbo.nl/schoolexaminering/faq/faq-examens-en-het-coronavirus
http://www.platformsvmbo.nl/


Dank, succes en blijf vooral gezond!


