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Toelichting uitslagmail  
 
Heb je het SEU-examen Uitzendprofessional of het SEU-examen Backofficeprofessional online 
afgelegd? Dan heb je direct na het examen een e-mail ontvangen met daarin de uitslag. In deze e-
mail vind je ook een overzicht van jouw score. Dit ziet er zo uit: 
SEU-examen Uitzendprofessional 
 

Onderwerp / deel onderwerp Score Beantwoord 

Uitzendkennis 70% 100% 

Kennis 77% 100% 

Begrip 55% 100% 

Toepassing 72% 100% 

Sociale Zekerheid 58% 100% 

Kennis 100% 100% 

Toepassing 51% 100% 

 
SEU-examen Backofficeprofessional 
 

Onderwerp / deel onderwerp Score Beantwoord 

Backoffice uitzendkennis 71% 100% 

Kennis 66% 100% 

Begrip 85% 100% 

Toepassing 70% 100% 

Rekenvragen 66% 100% 

Sociale Zekerheid 87% 100% 

Kennis 100% 100% 

Toepassing 85% 100% 

 
De SEU examens zijn samengesteld op basis van eind- en toetstermen. In de eind- en toetstermen is 
beschreven over welke kennis, inzicht en vaardigheden een deelnemer moet beschikken om het 
examen te kunnen behalen. Deze eind- en toetstermen vind je HIER 
 
In de SEU examens Uitzendprofessional en Backofficeprofessional stellen wij kennis-, begrip en 
toepassingsvragen. Met deze vragen toetsen wij jouw kennis op de onderdelen (backoffice) 
uitzendkennis en Sociale Zekerheid.  
 
Wat betekent ‘score’? 
Onder het kopje ‘score’ lees je hoeveel procent van de vragen, over een specifiek (deel)onderwerp, 
je juist hebt beantwoord. In bovenstaand voorbeeld uitzendprofessional zie je dat deze deelnemer 
70% van alle vragen over uitzendkennis juist heeft beantwoord. Van alle kennisvragen binnen het 
(deel)onderwerp uitzendkennis heeft deze deelnemer 77% correct beantwoord. Daarnaast heeft 
hij/zij 55% van de begripsvragen en 72% van de toepassingsvragen binnen dit (deel)onderwerp goed 
beantwoord.  
 
Deze percentages geven geen informatie over het aantal vragen dat is gesteld over de specifieke 
(deel)onderwerpen.  
 
De score per (deel)onderwerp is bedoeld om je inzicht te geven in hoe je het examen gemaakt hebt. 
Hiermee zie je op welke onderdelen je goed hebt gescoord en op welke minder.  
 

https://www.seu.nl/overzichtspagina-documenten/
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Wat betekent ‘beantwoord’? 
Onder het kopje ‘beantwoord’ lees je hoeveel procent van de vragen, over een specifiek 
(deel)onderwerp, door jou zijn beantwoord. De deelnemer in bovenstaand voorbeeld heeft alle 
vragen in het examen beantwoord.  
 
Eindcijfer 
Het is niet mogelijk om op basis van de scores per (deel)onderwerp je eindcijfer te berekenen. Het 
eindcijfer is berekend op basis van de cesuurformule (zak/slaag grens) en staat in je uitslagmail.  
 
Inzage 
Wil je concreet weten welke vragen je goed of fout hebt beantwoord? En wil je weten wat de juiste 
antwoorden zijn? Deelnemers die niet geslaagd zijn voor het SEU examen kunnen inzage in het laatst 
gemaakte examen aanvragen. In het infoblad lees je meer over de mogelijkheid tot inzage.  
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