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OPZET WORKSHOP PUBQUIZ

• Maak groepje van 2-3 personen

• Overleg met elkaar en omcirkel de juiste
antwoorden (15 min)

• Gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan!

• Plenaire bespreking van de vragen en antwoorden
(30 minuten) Eventueel controle antwoorden op 
internet met mobiele telefoons toegestaan.

• Overige vragen stellen (15 minuten)



SUCC

SUCCES!
SUCCES!

SUCCES!SUCCES!



VRAAG 1 

Wat is de betekenis van de aangegeven richttijd?

a.De richttijd is het exacte aantal minuten dat door een 
kandidaat netto maximaal aan een onderdeel mag 
worden besteed. 

b.De richttijd is indicatief en bedoeld om de scholen een 
handreiking te geven voor het inplannen van de 
onderdelen.

c. De richttijd is de netto-examentijd die een kandidaat ter 
beschikking heeft.

d.De richttijd geldt voor een geheel cspe. Als een kandidaat 
tijd over heeft bij één onderdeel, mag deze aan een 
ander onderdeel worden toegevoegd.



VRAAG 2 

Hoeveel kandidaten mag een examinator bij een 

bepaalde opdracht tegelijkertijd beoordelen?

a.Dat staat in het toets-technisch advies in de 

instructie voor de examinator.

b.Dat maakt niet uit als de kwaliteit van de 

beoordeling maar op orde is.



VRAAG 3 

Wie mogen als examinator ingeschakeld worden?

a.Alleen docenten met een opleiding op het 

betreffende vakgebied.

b.Alleen tweede en eerstegraads docenten van de 

school. 

c.Een persoon aangesteld door het bevoegd 

gezag.



VRAAG 4

Moet er bij de afname van het cspe een tweede 

examinator aanwezig zijn?

a.Volgens de richtlijnen van het CvTE moet dat 

bij het gehele cspe.

b.Volgens de richtlijnen van het CvTE moet dat 

alleen bij de praktische opdrachten.

c.Ja, want dat staat in het Eindexamenbesluit.

d.Nee



VRAAG 5 

Wat is het juiste loket om een eventuele 

onvolkomenheid in een minitoets door te geven?

a.de ICT-helpdesk van Cito

b.de Facet-helpdesk van DUO

c.de Examenlijn van het CvTE

d.het Examenloket



VRAAG 6 

Is het toegestaan af te wijken van de aangegeven 

volgorde van de opdrachten bij de afname van een 

onderdeel van een profielvak-cspe?

a.Ja, maar dan moet dit wel zijn opgenomen in 

het protocol.

b.Ja, dit mag altijd.

c.Nee, dit mag nooit.

d.Ja, behalve als in de Instructie voor de 

Examinator is aangegeven dat het niet mag.



VRAAG 7 

Welk van de volgende elektronische rekenapparaten 

mag een kandidaat niet gebruiken bij het maken van 

een cspe?

a. Een apparaat dat opgeladen wordt tijdens het 

examen.

b. Een apparaat waar je teksten op het scherm

kunt invoeren.

c. Een apparaat dat grafieken kan weergeven. 



VRAAG 8 

Hoe kan de docent de minitoetsvragen bekijken om 

de kwaliteit van deze vragen in de besloten 

omgeving van Facet te beoordelen? 

a.Door zelf als leerling ingepland te worden en de 

minitoets te maken.

b.Door Inzage aan te vragen bij de 

afnameplanner.

c.Door toestemming te vragen bij de helpdesk 

van Facet. 



VRAAG 9

Hoe kan de docent de antwoorden van de 

kandidaten op de minitoetsvragen bekijken?

a.Door zelf als kandidaat ingepland te 

worden en de minitoets te maken.

b.Door Inzage aan te vragen bij de 

afnameplanner.

c.Door toestemming te vragen bij de 

helpdesk van Facet. 



VRAAG 10 

Waar kan ik examenopdrachten van profielvak-

cspe’s uit voorgaande jaren vinden?

a.Op Examenblad.nl

b.Op de website van Cito

c.Op de website van de diverse platforms

d.In de oefenomgeving van Facet



VRAAG 11 

Hoe lang moet je het cspe examenwerk van 
kandidaten bewaren? 

a.Het complete examenwerk moet tenminste een 
half jaar na vaststelling van het cijfer voor het 
cspe op school bewaard worden.

b.Het complete examenwerk moet tenminste een 
half jaar nadat de leerling zijn diploma heeft 
behaald op school bewaard worden.

c.De bewaartermijn van een half jaar geldt alleen 
voor het ‘papieren’ werk, de werkstukken mag 
je vanaf begin juli meegeven.



VRAAG 12 

Mag een kandidaat met een nieuw onderdeel 

starten als het voorgaande onderdeel niet is 

afgerond?

a.Ja

b.Nee

c.In sommige gevallen



VRAAG 13 

Mag een kandidaat één onderdeel van een cspe

verspreid over verschillende dagen maken? 

Uitgangspunt is dat de kandidaat alle andere 

onderdelen heeft afgerond of er nog aan moet 

beginnen.

a. Ja, als de dagen maar aansluitend zijn

b.Ja, altijd

c. Ja, als er geen mededeling over de tijd staat in de 

IvE



VRAAG 14

Moet een examinator bevoegd zijn voor het 

profielvak?

a. Ja

b.Nee



VRAAG 15 

Wie is eindverantwoordelijk voor het aanstellen van 

een rollenspeler?

a.De examensecretaris

b.De examinator

c.Het bevoegd gezag



VRAAG 16

Het is verplicht om het vakspecifieke filmpje dat op 

de DVD wordt geleverd aan de scholen, tijdens de 

afname van het cspe te laten zien.

a.Ja

b.Nee



VRAAG 17

Hebben een eerste en tweede examinator gelijke 

zeggenschap?

a.Ja

b.Nee

c.Hangt af hoe het in het examen-regelement 

van de school geregeld is.



VRAAG 18

Mag een kandidaat het hele cspe herkansen?

a.Ja

b.Nee

c.Alleen als de docent dat zinvol vindt



VRAAG 19

Mag een examinator opdrachten uit het 

opdrachtenboekje van een onderdeel van het cspe

voor de kandidaat voorlezen?

a.Ja

b.Nee

c.In sommige gevallen 



VRAAG 20

Welke van onderstaande redenen zijn legitiem om 

de afnametijd van een onderdeel van het cspe voor 

de kandidaten te verlengen?

a.De leerlingen hebben niet kunnen oefenen.

b.De leerlingen hebben op andere kandidaten 

moeten wachten bij de boormachine.

c.De leerlingen waren te laat.



ANTWOORDEN

Vraag Antwoord Vraag Antwoord

1 C 11 C

2 B 12 B

3 C 13 C

4 D 14 B

5 C,D 15 C

6 D 16 B

7 A,B,C 17 A

8 A,B 18 A

9 B 19 A

10 A,B,C,D 20 B



SUCC

SUCCES!
SUCCES!

SUCCES!GESLAAGD


