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Herkansing cspe
Naar aanleiding van vragen van scholen:
1.
Als een kandidaat meerdere onderdelen van het cspe heeft herkanst, dan mag bij de vaststelling van
de definitieve score niet worden gesprokkeld. Zie het hier volgende voorbeeld:
Een cspe bestaat uit vijf onderdelen waarvoor de kandidaat tijdens de eerste afname de onderstaande
scores behaalt:
onderdeel
score

A
20

B
15

C
17

D
9

E
13

totaalscore
74

E
14

totaalscore
73

Hij herkanst de onderdelen C (haalt 15 punten) en E (haalt 14 punten).
onderdeel
score

A
20

B
15

C
15

D
9

Als definitieve score wordt nu vastgesteld het maximum van beide totaalscores. In dit voorbeeld dus
74.
Wat NIET mag is per onderdeel de hoogste score nemen: dus bij onderdeel C de oude score, 17; en
bij onderdeel E de laatste, 14 (waardoor de totaalscore 75 zou zijn geworden).
2.
Het kan voorkomen dat een kandidaat na een weinig succesvolle herkansing, achteraf meedeelt dat
hij liever geheel andere onderdelen zou hebben herkanst. Het verdient daarom aanbeveling om de
keuze van te herkansen onderdelen te maken in overleg met de kandidaat en zijn ouders/wettelijke
vertegenwoordigers, en ook de overeenkomst daaromtrent vast te leggen.
Herkansen van het cspe GL: anders dan bij BB en KB!
Voor wat betreft het herkansen geldt artikel 51 van het Eindexamenbesluit.
Daarin staat dat een kandidaat in GL/TL het recht heeft om het centraal examen in één vak te vak te
herkansen. Dat verandert niet door de invoering van het cspe GL. Concreet betekent dit dat een GLkandidaat kan kiezen tussen herkansen van óf het cse GL/TL van een algemeen vak óf het cspe GL.
Daarmee verschilt de herkansingsregeling in GL met BB en KB (waar de leerling zijn herkansingsrecht
kan uitoefenen op zowel het cspe en daarnaast op het c.e. van de algemene vakken).
NB Aandachtspunt: organisatie herkansing cspe GL
Voor wat betreft de organisatie van de herkansing betekent dit een aandachtspunt voor de school:
Een GL-er zal dus eerst de uitslag moeten afwachten alvorens hij besluit in welk vak hij gaat
herkansen. In 2008 kan de uitslag worden vastgesteld op 11 juni. De school heeft dan nog één week
voor de afname van het cspe GL bij herkansers.
Net als in BB en KB betekent herkansen van het cspe dat de kandidaat hetzelfde examen, of
onderdelen daarvan, opnieuw aflegt. Behoort een minitoets tot de herkanste onderdelen dan maakt de
kandidaat een andere variant dan de variant die hem in eerste instantie is voorgelegd.

