
 

 

 

 

 

 

 

 
Handreiking examinering van het beroepsgerichte profielvak in schooljaar 2020-2021 

Versie 20 november 2020 

 

Inleiding 

Het beroepsgerichte profielvak wordt in schooljaar 2020-2021 afgesloten met een schoolexamen in 

plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Met dit document ontvangen 

scholen informatie over de examinering van het beroepsgerichte profielvak in dit schooljaar en de 

mogelijkheden voor het aanpassen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) als dat 

noodzakelijk is. 

 

CSPE wordt schoolexamen 

 Het beroepsgerichte profielvak wordt in schooljaar 2020-2021 afgesloten met een 

schoolexamen. Hierdoor hebben de scholen meer ruimte om de profielvakken en de 

beroepsgerichte keuzevakken op een voor hen passende en goede wijze af te ronden, en 

leerlingen optimaal voor te bereiden op hun vervolgopleiding. 

 Alle eindtermen van het examenprogramma van het profielvak moeten onderdeel zijn van het 

schoolexamen. Bij de examinering dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen van 

het RIVM.  

 Het kan nodig zijn om het PTA aan te passen om ervoor te zorgen dat alle eindtermen 

onderdeel zijn van het schoolexamen. Dit geldt specifiek voor scholen die normaal gesproken 

het beroepsgerichte profielvak afsluiten met een cspe en geen schoolexamen afnemen. Zie 

onderstaande paragraaf over aanpassingen van het PTA voor meer informatie hierover.  

 Het materiaal van het cspe wordt beschikbaar gesteld zodat scholen ervoor kunnen kiezen om 

van (delen van) het cspe gebruik te maken. Het gebruik van dit materiaal wordt aanbevolen, 

maar is niet verplicht. Als een school ervoor kiest om gebruik te maken van dit materiaal zullen 

zij zich daarbij aan de door het CvTE gestelde voorwaarden moeten voldoen. Het gaat daarbij 

onder meer om voorwaarden om de geheimhouding te kunnen borgen. Het CvTE zal scholen 

hierover in december informeren.  

 Voor leerlingen die een aangepast examentraject afleggen, gelden de volgende regels:  

o Gespreid examen 

 Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het eerste jaar van het gespreid 

examen zitten en in dit jaar het beroepsgerichte profielvak afronden, maken 

volgend jaar het cspe niet alsnog. Het vastgestelde eindcijfer van dit jaar blijft 

staan.  

 Voor leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het tweede jaar van het gespreid 

examen zitten, geldt dat de uitslag conform de uitslagbepaling wordt 

vastgesteld op basis van de eindcijfers die ze dit schooljaar behalen in 

combinatie met de vorig jaar vastgestelde eindcijfers.  

o Vervroegd examen in (voor-)voorlaatste leerjaar 

 Voor leerlingen die in schooljaar 2020-2021 vervroegd het examen in het 

beroepsgericht profielvak afronden, geldt eveneens dat het eindcijfer wordt 

bepaald op basis van het schoolexamen. Zij hoeven volgend jaar niet alsnog 

het cspe af te leggen. Het vastgestelde eindcijfer van dit jaar blijft staan. Wel 

kunnen zij eventueel het beroepsgerichte profielvak volgend schooljaar 

herkansen. In dat geval maken zij in schooljaar 2021-2022 alsnog het cspe.  

 Voor leerlingen die in een eerder leerjaar het beroepsgerichte profielvak 

vervroegd hebben afgesloten en dit schooljaar bij de uitslag willen betrekken, 



geldt dat het vastgestelde eindcijfer van dit vak blijft staan en onderdeel 

uitmaakt van de uitslagbepaling. 

 Het eindcijfer van het beroepsgerichte profielvak wordt conform het PTA en het 

examenreglement vastgesteld op basis van het resultaat voor het schoolexamen. Het eindcijfer 

van het beroepsgerichte vak telt op dezelfde manier als in reguliere jaren mee in de 

uitslagbepaling. 

 Net als voor andere schoolexamens geldt dat scholen worden geacht om leerlingen die ziek zijn 

(geweest) of vanwege een andere geldige reden afwezig zijn, in staat te stellen om het 

volledige schoolexamen af te ronden.  

 

Aanpassen PTA 

 Na vaststelling van het PTA voor 1 oktober is het in beginsel niet mogelijk om het PTA te 

wijzigen. Er kunnen dit jaar echter onvoorziene omstandigheden zijn waardoor een wijziging 

toch noodzakelijk is. Ook kan er sprake zijn van een kennelijke onjuistheid in het PTA. Dit geldt 

voor alle vakken, maar in dit geval specifiek voor het beroepsgerichte profielvak.  

 Een school die hiermee geconfronteerd wordt wendt zich met een verzoek tot wijziging van het 

PTA tot het bestuur van de school.  

 Voor het vaststellen van het gewijzigde PTA dient de reguliere procedure, inclusief instemming 

van de MR, voor het vaststellen van het PTA opnieuw te worden doorlopen. 

 Leerlingen, ouders en de inspectie dienen altijd per ommegaande over een wijziging van het 

PTA actief geïnformeerd te worden. De inspectie wordt door de school geïnformeerd door een 

mailbericht te zenden aan examenloket@duo.nl. Daarbij moet het volgende worden doorgeven: 

welk PTA het betreft (klas, jaar, schoolsoort), reden van wijziging, wat de wijziging is, dat de 

MR heeft ingestemd en dat het niet in het nadeel van de leerlingen is. Het gewijzigde PTA 

wordt vervolgens in het Internetschooldossier geüpload.  

 

 

https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/17926675/mailto%3Aexamenloket%40duo.nl

