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• geen foto’s
• geen video’s
• geen geluidsopnames

presentatie komt beschikbaar via SPV

Vooraf



• Praktische informatie rondom examens

• Opdrachten in Facet

• Cspe’s doorlopen en praktijkopdrachten toelichten

• Vragen?

Inhoud



Praktische informatie
• - alle data op een rij
• - wat is er nieuw in 2020
• - voorbereiding op de examens



Alle data op een rij
14 januari Bekendmaking versie rood of versie blauw
11 februari Ontvangst zending A
9/10 maart Ontvangst zending B
17 maart Ontvangst zending C vertraagd

Bekendmaking wachtwoorden versie eerste afname
16 maart Minitoetsen en Facetopdrachten kunnen ingepland
30 maart Start afnameperiode cspe’s
6 april Bekendmaking wachtwoorden versie herkansing
20 mei Deadline inzenden scores in Wolf i.v.m. normering
1 juni Laatste dag inzenden scores in Wolf -> groepsrapportage voor de 

zomer 
3 juni Bekendmaking normering cspe’s
3 juli Laatste dag afnameperiode cspe’s
15 juli Laatste dag inzenden scores in Wolf -> groepsrapportage na de zomer 



• alle boekjes per onderdeel 
‒ instructie examinator (IE): alleen specifieke informatie voor dit onderdeel
‒ correctievoorschrift (CV): alleen specifieke informatie voor dit onderdeel

• algemene regels IE en CV: op examenblad.nl
• digitaal correctievoorschrift voor BB en KB (dus nog niet voor GL)
• onderdeel A in Facet
• geen eigen ophoging N-term
• geen score-overzicht voor leerlingen bij minitoetsen en opdrachten in Facet
• veel gestelde vragen op examenblad.nl -> onder BWI

Wat is er nieuw in 2020?



• Mag de tijd die over is van het ene onderdeel ingezet worden bij het andere?
• Hoeveel kandidaten kan een examinator gelijktijdig beoordelen?
• Wie mogen als examinator ingeschakeld worden?
• Moet er bij de afname van het cspe een tweede examinator aanwezig zijn?
• Hoe kan ik inzage krijgen in de minitoetsen?
…… 
• Wat is Facet?

Veel gestelde vragen op examenblad.nl



• onderdelen onafhankelijk
• volgorde onderdelen zelf bepalen
• per onderdeel volgorde alleen verplicht als dit is aangegeven
• Wolf: alleen scores van vóór de herkansing

Wat is hetzelfde gebleven in 2020?



Cspe’s 2017-2019
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-
onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal/vmbo-bb-2019-2018-2017

Minitoetsen 2017-2019 oefenen
https://oefenen.facet.onl/

voorbeeldtoetsen Facet: inplanbaar via Proef op de Som, 
zie: 
Brochure examensecretarissen op examenblad.nl -> pag. 15 ev
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-
2020/2020/f=/brochure_Kaders_BB_en_KB_flex_2020_versie1_def.pdf

Informatie over Facet
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet/index.jsp 

Voorbereiding kandidaten (1 / 2)





• algemene instructiefilm over cspe’s
-> sinds november beschikbaar op de site van Cito

• specifieke instructiefilm per cspe
-> per onderdeel
-> op zijn vroegst 5 werkdagen voor de examenafname
-> ook pdf met dezelfde informatie op de DVD

Voorbereiding kandidaten (2 / 2)



Met ‘grijze vlekken’ – versie:
• inventaris controleren en materialen inkopen
• werkstukken zelf maken

Vanaf 10 werkdagen voor de afname:
• maak alle overige opdrachten zelf 
• bekijk alle filmpjes & animaties !
• controleer de ICT-bestanden 
• neem vooraf met collega’s de instructie examinator, het examen en het 

correctievoorschrift door
• bij vermeende onjuistheden: neem contact op met het Examenloket

Voorbereiding examinatoren



opdrachten in Facet
BB, KB en GL: onderdeel A



inhoud Facetopdrachten
BB-rood:
opdracht omschrijving nodig

AF afname in Facet:
 instructiefilm bij onderdeel A bekijken
 tekeningleesvragen beantwoorden**
 minitoetsvragen maken
 introductie praktijkopdracht lezen

ICT-gebruik: Facet
(papieren) bijlage 

KB-blauw:
opdracht omschrijving nodig

AF afname in Facet:
 instructiefilm bij onderdeel A bekijken
 tekeningleesvragen beantwoorden**
 een calculatie maken**
 minitoetsvragen maken
 introductie praktijkopdracht lezen

ICT-gebruik: Facet
(papieren) bijlage



• afnameplanner en afnameleider
• vooraf groepen aanmaken net zoals bij minitoetsen
• rekening houden met het nakijken
• nakijken via correctiemodule in Facet -> optie om alle vragen en 

antwoorden te zien
• inplanbare voorbeeldtoetsen: BB én KB-GL

Facetopdrachten











van dik hout













Cspe’s
Opzet doorlopen en praktijkopdrachten toelichten
BB – KB - GL



Onderdeel A: bouwvoorbereiding – 150 min Onderdeel B: ruwbouw – 200 min

profielmodule 1
AF – Facet-opdracht
A1 – praktijkopdracht
zie overzicht verschillen met KB/GL instr. ex.

profielmodule 2
B1 – vragen beantwoorden in Excel / opdr.boekje
B2 – praktijkopdracht
zie overzicht verschillen met KB instr. ex.
werktempo t.b.v. punten

Onderdeel C: tekenen en schetsen – 140 min Onderdeel D: maken en decoreren – 400 min

profielmodule 3&4
C1 –3D-tekening meubel – computer

digitaal nakijken
C2 – schets – papier
C3 – minitoets - Facet

profielmodule 3&4
D1 – vragen over filmpje 

filmpje zelf bekijken
D2 – meubel maken
zie overzicht verschillen met KB instr. ex.
D3 – terugkijken

Opzet BWI – BB 2020– rood en blauw



praktijkopdracht BB onderdeel A – beide versies

blauw
• wat doet de leerling?
• voorbereiding docent

‒ opstelling ook voor KB en GL
‒ 4 werkplekken gelijktijdig
‒ laser
‒ invullen in opdr.boekje

rood
• wat doet de leerling?
• voorbereiding docent

‒ veel overlap met KB
‒ meer werkplekken
‒ laser
‒ invullen in opdr.boekje



praktijkopdracht BB onderdeel B – beide versies

blauw
• wat doet de leerling?
• voorbereiding docent

‒ veel overlap met KB
‒ werkplekken gelijktijdig

rood
• wat doet de leerling?
• voorbereiding docent

‒ veel overlap met KB
‒ materialen -> betonplex niet verplicht!
‒ leveranciers in instr. examinator
‒ werkplekken gelijktijdig

beide versies:
• werkstuk vooraf in lokaal klaarzetten let op beperking bij rood
• werktempo bijhouden



praktijkopdracht BB onderdeel D – beide versies

• meubels aanwezig
• verschil BB – KB
• wie stelt welke machine in?
• domino’s en lamello’s
• let op instructie examinator blauw: kopieerfrees of bovenfrees



Opzet BWI – KB 2020 – rood en blauw
Onderdeel A: bouwvoorbereiding – 175 min Onderdeel B: ruwbouw – 165 min

profielmodule 1
AF – Facet-opdracht
A1 – praktijkopdracht
zie overzicht verschillen met BB instr. ex.

profielmodule 2
B1 – vragen beantwoorden in Excel / opdr.boekje
B2 – praktijkopdracht 
zie overzicht verschillen met BB instr. ex.
werktempo t.b.v. punten

Onderdeel C: tekenen en schetsen – 180 min Onderdeel D: maken en decoreren – 370 min

profielmodule 3&4
C1 – ontwerp onderdeel meubel

filmpje zelf bekijken
C2 – presentatie
C3 – minitoets – Facet 

profielmodule 3&4
D1 – vragen over filmpje beantwoorden

filmpje zelf bekijken
D2 – meubel maken

zie overzicht verschillen met BB instr. ex.
D3 – terugkijken



praktijkopdracht KB onderdeel A – beide versies

blauw
• wat doet de leerling?
• voorbereiding docent

‒ opstelling ook voor BB en GL
‒ 4 werkplekken gelijktijdig
‒ laser
‒ invullen in opdr.boekje

rood
• verschil met BB



praktijkopdracht KB onderdeel B – beide versies

rood & blauw
• verschil met BB
• voor BB en KB een voorbeeld maken en klaarzetten, let op de 

verschillen! 



Onderdeel A: bouwvoorbereiding – 195 min Onderdeel B: ontwerpen – 100 min

profielmodule 1
AF – Facet-opdracht 2 bijlagen / 1 bijlage
A1 – praktijkopdracht 
werktempo t.b.v. punten

profielmodule 4
B1 – ontwerp – 3D tekenprogramma en filmpje

- filmpje zelf bekijken
- presentatie
- digitaal nakijken

B2 – minitoets – Facet
Onderdeel C: decoreren – 145 min

profielmodule 4
C1 – ontwerp decoratie – ontwerpprogramma en 
filmpje – filmpje zelf bekijken
C2 – uitvoeren decoratie 
C3 – terugkijken 
C4 –vragen over filmpje beantwoorden

Opzet BWI – GL 2020 – rood en blauw



praktijkopdracht GL onderdeel A – beide versies

blauw
• verschil met KB
• werktempo

rood
• wat doet de leerling?

‒ eerst praktijk
‒ dan in opdr.boekje invullen

• voorbereiding docent
‒ opstelling
‒ klaarleggen

• werktempo



praktijkopdracht GL onderdeel C – beide versies

blauw
instructie examinator:
• eps-bestanden
• docent: instellingen t.b.v. plotter

rood
instructie examinator:
• eps- en es-bestand
• inlezen als draadmodel
• indien nodig afbeeldingen de-

groeperen
• docent: instellingen t.b.v. plotter
• kleurencirkel Savantis
• lak-kleuren



tot slot



• beoordeel zuiver volgens het beoordelingsmodel

• beoordeel praktijkopdrachten bij voorkeur met tenminste twee examinatoren

• wijk niet zelfstandig af van het beoordelingsmodel  bij een fout wordt bij de 
normering rekening gehouden

• vul het contactformulier van het Examenloket in bij vermeende onjuistheden

Hoe moet je beoordelen?



• streven: n = 1  dan krijgt kandidaat een 5,5 als hij 50% van totaal aantal 
punten scoort

‒ bij heel moeilijk examen (n = 2)  voldoende bij iets minder dan 40% 
van totaal aantal punten

‒ bij gemakkelijk examen (n = 0)  voldoende bij iets meer dan 60% van 
totaal aantal  punten 

N-term



- verduidelijking
- fout 

 aanvulling op cv  verrekening in normering 

Wat gebeurt er met gemelde onvolkomenheden?

Maak ook alstublieft gebruik van de enquête  normeringsvergadering



In Facet is verklanking van de tekst mogelijk. Mogen leerlingen die 
verklanking gebruiken?
De regelgeving is nu dat leerlingen met een dyslexieverklaring deze mogen 
gebruiken, andere leerlingen niet. Er is echter ook nieuwe regelgeving over 
voorlezen van examens, zie hiervoor de maartaanvulling op examenlbad.nl.
De voorbeeld-toetsen voor Facet kunnen maar twee keer gemaakt worden 
door een leerling. Klopt dat?
Ja, dat klopt. De voorbeeldtoetsen hebben dezelfde kenmerken als de echte 
toetsen en daardoor is er alleen een eerste en een tweede kans. 
Maar dit is te omzeilen; voor de voorbeeldtoetsen kunt u leerlingen onder 
een nieuwe kandidaatnaam opnieuw inplannen. Bijvoorbeeld ‘oefenleerling_1’ 
enzovoorts.

Vragen gesteld tijdens de workshop (1 / 6)



Bij de voorbeeldtoetsen in Facet is de bouwvoorbereidingstekening 2019 nodig. 
Moet deze op A3 geprint worden? 
Ja. U vindt deze tekening bij de examens 2019 op Cito.nl en in het nieuwsbericht op 
vmbo-bwi.nl/docenten 
De calculatie in Facet ziet er heel anders uit dan in Excel. Kunnen leerlingen hierdoor 
in problemen komen?
Door leerlingen vooraf goed te laten oefenen met de voorbeeldtoets, zou dit geen 
problemen op moeten leveren. We toetsen in Facet dezelfde inzichten en 
vaardigheden als in Excel. Maar het is belangrijk dat leerlingen hier wel goed op 
worden voorbereid.
De reacties van aanwezige docenten is heel wisselend, de een vindt het juist een 
verbetering en de ander verwacht dat het moeilijker is voor leerlingen. Laat svp via 
de speciale Facet-enquête weten hoe u de Facet-opdrachten heeft ervaren!

Vragen gesteld tijdens de workshop (2 / 6)



Vanaf welk moment mag een voorbeeld-werkstuk klaargezet worden in het 
lokaal?
Hier is nog geen richtlijn voor, de regel is nu: het moet beschikbaar zijn als 
leerlingen starten met de opdracht. Vanaf 2021 zullen we, indien nodig, de 
informatie hierover verduidelijken.
Mogen leerlingen bij een voorbeeld-werkstuk maten opmeten?
Dit is toegestaan. Maar ze moeten hun eigen werkstuk altijd baseren op de 
werktekening. Een aantal docenten vindt dit niet goed en stelt voor om dit 
niet meer toe te staan. We zullen dit meenemen in de examens 2021.

Vragen gesteld tijdens de workshop (3 / 6)



Bij BB en KB is er nu ook een praktijkopdracht in onderdeel A. Dit vergt meer 
organisatie dan de CAD-opdracht vorig jaar.
Veel docenten geven aan dit op te lossen door niet alle leerlingen gelijktijdig 
onderdeel A te laten maken. Ze splitsen de groepen op zodat slechts een deel 
gelijktijdig deze opdracht maakt.
Verder is er voor de Facet-opdracht geen toezicht nodig van een vakdocent.   
U kunt hiervoor een collega van een ander vak vragen, zodat u zelf de tijd 
heeft om de praktijkopdracht te beoordelen.
Steeds meer scholen blijken deze opdracht uit te besteden en buiten de deur 
te examineren. Dit is toegestaan en ook een goede oplossing.

Vragen gesteld tijdens de workshop (4 / 6)



Het meubel voor BB- en KB-rood: voor de poten staat voorgeschreven ‘massief 
hout 40 x 40mm’. We willen hier grenen voor gebruiken en dat is niet 
beschikbaar in deze maat.
Dat klopt, de beschikbare handelsmaten variëren per houtsoort. Vurenhout is 
bijvoorbeeld wel beschikbaar in 40 x 40 (geschaafd). 
Dit is eigenlijk alleen op te lossen door in de toekomst een bepaalde 
houtsoort voor te schrijven. Maar we willen juist scholen de vrijheid geven 
om zelf deze keuze te maken.
We zullen vanaf 2021 een advies te geven over welke houtsoorten in de 
voorgeschreven maten beschikbaar zijn.

Vragen gesteld tijdens de workshop (5 / 6)



Voor de praktijkopdracht BB- en KB-rood in onderdeel B staat betonplex
voorgeschreven. Is dit verplicht?
Nee, dit is niet verplicht. We hadden dit niet voor moeten schrijven. Hiervoor 
geldt dat u elk plaatmateriaal kunt gebruiken wat voor deze opdracht 
geschikt is, mits het aan de opgegeven afmetingen voldoet.
Bij de sign-opdracht GL-rood in onderdeel C is een afbeelding nodig is van de 
CMYK-kleurencirkel. Deze zou verkrijgbaar zijn via Savantis. Maar Savantis
heeft laten weten dat deze niet meer beschikbaar is.
Henk van Ginkel zal met Savantis contact opnemen om dit na te vragen.
Deze kleurencirkel staat ook in de bijlage van de syllabus. U kunt eventueel 
de betreffende afbeelding uit de syllabus zelf in kleur afdrukken.

Vragen gesteld tijdens de workshop (6 / 6)



Mogen we bij u op school komen kijken bij de examenafname?

• rienke.voorburg@cito.nl
• maaike.foppen@cito.nl

Bedankt voor de aandacht 


