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Praktische informatie



Belangrijke data voor cspe’s
14 januari Bekendmaking te gebruiken versie

11 februari Ontvangst zending A

9/10 maart Ontvangst zending B

10 maart Ontvangst zending C → 17 maart

10 maart Bekendmaking wachtwoorden versie eerste afname

16 maart Minitoetsen beschikbaar voor inplannen

30 maart Start afnameperiode cspe’s

6 april Bekendmaking wachtwoorden versie herkansing

20 mei Deadline inzenden afnamegegevens cspe’s (voor normering)

3 juni Bekendmaking normering cspe’s

3 juli Laatste dag afnameperiode cspe’s

15 juli Laatste dag inzenden afnamegegevens in Wolf



Voorbereiding
kandidaten

examinator



• oefen met cspe’s uit eerdere jaren → zie www.cito.nl

• oefen met (voorbeeld)minitoetsen in Facet

• laat leerlingen de algemene instructiefilm zien over cspe’s

• laat leerlingen vijf werkdagen voor afname de specifieke instructiefilm zien 
(ook beschikbaar op papier)

Voorbereiding kandidaten

http://www.cito.nl/
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_3
https://youtu.be/0jII0_YvZcE


• inventaris controleren en materialen inkopen

• maak alle opdrachten zelf en controleer de ICT-bestanden 
(vanaf 10 werkdagen voor afname)

• neem vooraf met collega’s de IvE, het examen en het CV door

• neem bij vermeende onjuistheden contact op met het Examenloket

Voorbereiding examinatoren



Bij voorkeur te bereiken via het contactformulier

Voor meer informatie, zie www.examenloket.nl.

Leerlingen

Leerlingen kunnen vanaf april met opmerkingen terecht bij het LAKS.

Examenloket

https://www.examenblad.nl/link/examenloket-nl-contactformulier-oh/2019
https://www.examenblad.nl/link/examenloket-nl/2019
https://www.examenblad.nl/organisatie/laks/2019


Aandachtspunten
uit instructie examinator en grijze vlekken



Onderdeel A – versie blauw BB en KB

opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

KB: minitoets

Poster maken

Terreinindeling controleren

Catering samenstellen

Berekeningen maken 

(BB)/kostenberekening 

maken(KB)

Rooster maken

Sponsorgesprek voeren

• ICT-gebruik: Facet

• Vragen over recreatie en gastheerschap

• ICT-gebruik: Word en map met afbeeldingen

• Digitaal beoordelen

• ICT-gebruik: Excel

• ICT-gebruik: Excel

• BB: Antwoorden noteren in boekje

• KB: ICT-gebruik: Excel

• ICT-gebruik: Excel

• Rollenspel, 1 rollenspeler nodig

• Nodig: flyer in kleurenprint, tafel/balie

• akg=1



Onderdeel A – versie blauw GL

opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

Promotiebericht maken

Personeelsrooster 

controleren

Kostprijsberekening 

maken

Menukaart maken

Restaurantindeling 

maken

• ICT-gebruik: Word

• Digitaal beoordelen

• ICT-gebruik: PDF

• ICT-gebruik: Excel

• ICT-gebruik: Excel

• Printknop gebruiken

• Wordt automatisch nagekeken

• Maken in het opgavenboekje



Onderdeel B – versie blauw BB en KB

opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

Minitoets

Kostenberekening 

maken

Werkplanning maken

Bakkerijproducten 

maken

• ICT-gebruik: Facet

• ICT-gebruik: Excel

• ICT-gebruik: Excel

• Voorbereiding op te bereiden bakkerijproducten

• Bijlage

• Gangbare bakkerij-inventaris, aangevuld met spuitzak met gladde spuit 12 

• KB: ook nog kartelsteker 3,5 cm

• Bevat de werktempo-opdracht

• Akg=6 



Onderdeel C – versie blauw BB en KB / 
Onderdeel B GL

opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

Minitoets

GL: vragen over de 

werkplanning 

Gerechten bereiden

Gesprek voeren met de 

examinator

• ICT-gebruik: Facet

• Bijlage

• uitwerkbijlage

• Bijlage

• 3 gangen voor 4 gasten

• Akg=6

• Gangbare keukeninventaris

• BB: specifieke materialen, 4 cocktailprikkers, grillpan, ring Ø 9 cm, ravier/groot diep bord, kleine glazen tipjes, 

bakjes voor het bewaren van gerechten

• KB: specifieke materialen, 5 glazen Ø 7 cm en bakjes voor het bewaren van gerechten

• KB: kandidaten moeten uit selectie van kruiden zelf de juiste kiezen, deze liggen dus niet klaar

• GL: 4 schaaltjes met een hoogte van 5 cm en Ø 11 cm

• GL: inclusief werktempo-opdracht

• BB/KB: 6 mondelinge vragen

• GL: 7 mondelinge vragen

• Verschillende varianten

• Aantal bakjes met bewaarde gerechten

• Akg=1



Onderdeel D – versie blauw BB en KB/
Onderdeel C GL

opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

BB & GL: minitoets maken

Praktijksituatie beoordelen

Mise-en-place maken

Een cocktail maken

Gasten ontvangen en menu 

serveren

• ICT-gebruik: Facet

• BB: Vragen over gastheerschap en recreatie

• ICT-gebruik: mediaplayer

• Koptelefoon 

• Uitwerkbijlage

• Bijlage

• Menukaart

• Akg=6

• Alcoholvrij

• BB en KB: Bijlage

• BB: Materialen: 5 longdrinkglazen, 5 papieren rietjes, mes, snijplank, jigger

• KB/GL:  Materialen: 5 longdrinkglazen, rietjes, mes, snijplank, cocktailshaker

• Akg=6

• Bijlage

• Menukaart

• Akg=6 



Onderdeel A – versie rood BB en KB

opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

KB: minitoets

KB: Activiteiten kiezen

BB: e-mail sturen

Rooster maken

Aanbod foodtrucks beoordelen

Combinaties maken eten

Instructiegesprek voeren

KB: Bedrijfsresultaten beoordelen

BB:  verkoop pakket tussendoortjes

• ICT-gebruik: Facet, vragen over recreatie en gastheerschap (ondernemen)

• ICT-gebruik: Excel, bijlage

• ICT-gebruik: word

• ICT-gebruik: Excel

• ICT-gebruik, website, uitwerkbijlage

• mondelinge opdracht,  AKG =1, voorbereiding en uitvoering,

bijlage en uitwerkbijlage, rollenspeler en aparte examinator

• ICT-gebruik: Excel

• Uitwerkbijlage



Onderdeel A – versie rood GL

opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

Hoofdgerecht samenstellen

Couverttekening maken

Promotie maken voor bijverkoop

Prijzen berekenen en 

voorstellen

E-mail opstellen

Bedrijfsresultaten berekenen

• ICT-gebruik: Excel

• ICT-gebruik: Excel

• ICT-gebruik: word en map met afbeeldingen

• ICT-gebruik: Excel

• ICT-gebruik: word, bijlage 

• ICT-gebruik: Excel



Onderdeel B – versie rood BB en KB

opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

Minitoets

Levering opslaan

Werk voorbereiden

Bakkerijproducten 

maken

• ICT-gebruik: Facet

• ICT-gebruik: Excel

• 2 varianten

• Bijlage

• ICT-gebruik: Excel

• Voorbereiding op te bereiden bakkerijproducten

• Bijlagen (bijlage 2 pas uitreiken bij aanvang opdracht 4)

• Gangbare bakkerij-inventaris

BB: 2 bakplaten per kandidaat

KB: 3 bakplaten per kandidaat en spuitje 14 mm

• Bevat de werktempo-opdracht

• Akg=6 



Onderdeel C – versie rood BB en KB/
Onderdeel B GL

opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

Minitoets

GL: koken voorbereiden

Gerechten bereiden

Gesprek voeren met de 

examinator

• ICT-gebruik: Facet

KB: ook vragen over gastheerschap

• ICT-gebruik: Excel

• Voorbereiding op gerechten bereiden

• Bijlage

• 3 gangen voor 4 gasten

• Akg=6

• Gangbare keukeninventaris

• BB: specifieke materialen, portioneerlepel, 4 glazen voor cocktail, bakjes voor het bewaren van gerechten

• KB: specifieke materialen, 4 glazen voor cocktail, bakjes voor het bewaren van gerechten en 

gladde steker Ø 8-9 cm

• GL: specifieke materialen, ovenschaal, bakjes voor het bewaren van gerechten

• BB: 6 mondelinge vragen

• KB: 5 mondelinge vragen

• GL: 4 mondelinge vragen

• Bijlage 

• Verschillende varianten

• Aantal bakjes met bewaarde gerechten

• Akg=1



Onderdeel D – versie rood BB en KB/
Onderdeel C GL

opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

BB/GL: minitoets maken

Praktijksituatie beoordelen

Materialen en 

serveertechnieken herkennen

Mise-en-place maken

Gasten ontvangen en menu 

serveren

• ICT-gebruik: Facet

• BB: Vragen over gastheerschap en recreatie

• ICT-gebruik: mediaplayer

• Koptelefoon 

• Uitwerkbijlage 1

• Uitwerkbijlage 2

• 2 varianten

• Akg=2

• Bijlage

• Menukaart

• Akg=6

• Bijlage

• Menukaart

• Akg=6 



• Combinatie minitoets; informeer kandidaten dat minitoetsen een 
combinatie van onderdelen kunnen zijn, zie overzicht.

• Bij een rollenspel is de examinator een andere persoon dan de 
rollenspeler.

• Er kunnen alcoholhoudende dranken voorgeschreven worden bij de 
bereiding van de gerechten en bij het serveren. Indien het op uw school 
niet is toegestaan om alcoholhoudende dranken te laten schenken door de 
kandidaat, kunt u de dranken vervangen door niet-alcoholhoudende 
dranken. 

Aandachtspunten in instructie examinator 1



• Het is bij de opdracht serveren niet toegestaan de materialen voor het 
maken van de mise-en-place al per kandidaat klaar te zetten; elke 
kandidaat moet zelf alle materialen, servies en bestek verzamelen. Het is 
wel toegestaan het tafellinnen per tafel klaar te leggen.

• De uitvoering van de opdracht serveren moet professioneel verlopen. 
Daarom het dringende advies om geen ouders, familie of andere bekenden 
van de kandidaat aan de tafel te plaatsen in het restaurant.  

Aandachtspunten in instructie examinator 2



Vakinhoudelijk instructie examinator 

• Aanwijzingen over welke onderdelen NIET in combinatie op 1 dag bij 1 kandidaat 

afgenomen kunnen worden.

• Werktempo-opdracht: zo mogelijk start de praktijkopdracht daarmee, 6 kandidaten 

tegelijkertijd.

Indien meer tijd nodig: opdracht afmaken maar geen score voor het tempo! 

• Kandidaten krijgen in Facet niet langer hun score te zien voor de minitoets.



Correctievoorschrift en herkansing



Instructie examinator en correctievoorschrift

algemeen deel IvE (Examenblad) specifiek deel IvE (zending A)

voorbereiding
afname
herkansing
ICT-gebruik algemeen + DvD

overzicht opdrachten
ICT-gebruik specifiek
materialen, gereedschappen en hulpmiddelen
aanwijzingen

algemeen deel cv (Examenblad) specifiek deel cv (zending C)

regels voor beoordeling
algemene regels
berekenen cijfer
aanleveren scores

beoordelingsmodel 
uitwerkingen



• beoordeel zuiver en beoordeel praktijkopdrachten met ten minste twee examinatoren

• bespreek de beoordeling met de mede-examinator(en)

• regel 1.4.3.3.: indien een andere prestatie is geleverd dan aangegeven en deze is 
aantoonbaar vakinhoudelijk juist of gedeeltelijk juist worden scorepunten toegekend 
naar analogie van het beoordelingsmodel

• regel 1.6: als een onvolkomen prestatie in een onderdeel van het examen doorwerkt 
in een daaropvolgend gedeelte, mag alleen die onvolkomen prestatie en niet de 
verdere uitwerking daarvan worden aangerekend

• Bij vermeende onjuistheden, vul het contactformulier van het Examenloket in

Algemene informatie



Belang zuiver beoordelen

• wat te doen bij:

‒ fouten → doorgeven aan Examenloket 

‒ iedereen maakt opdracht fout → eerlijk beoordelen

‒ onduidelijk in cv → aangeven in evaluatie

• soepel beoordelen 
heeft invloed op 
n-term →
kandidaat heeft 
meer scorepunten 
nodig voor een 
voldoende



- Verduidelijking

- Fout 

→ Aanvulling op cv → Verrekening in normering 

Wat gebeurt er met gemelde onvolkomenheden?

Maak ook alstublieft gebruik van de enquête → normeringsvergadering



• vindt plaats nadat het gehele cspe is afgelegd

• één of meer onderdelen van de andere versie

• aanbeveling: leg keuze kandidaat voor herkansing vast in een overeenkomst

• stel kandidaat herkanst één onderdeel en score is slechter → dan mag score eerste 
afname gebruikt worden

• stel kandidaat herkanst onderdeel A en B en score van A is slechter en score van B is 
beter → dan bij beide onderdelen voor hetzelfde kiezen (of score van herkansing of 
score van eerste afname)

• Wolf: alleen scores van vóór de herkansing invoeren

Herkansing



• gegevens vierdejaars worden vergeleken met vastgestelde standaard

• technisch advies voor N-term (0,0 – 2,0)

• zijn er bijzonderheden? (reactie examenlijn + evaluatie platform)

• N-term eventueel bijstellen en vaststellen (3 juni)

• N-term mag niet meer verhoogd worden met max 0,5

• Belangrijk om gegevens in te sturen, ook nog na de normering

Normering



Bij voorkeur te bereiken via het contactformulier

Voor meer informatie, zie www.examenloket.nl.

Leerlingen

Leerlingen kunnen vanaf april met opmerkingen terecht bij het LAKS.

Examenloket

https://www.examenblad.nl/link/examenloket-nl-contactformulier-oh/2019
https://www.examenblad.nl/link/examenloket-nl/2019
https://www.examenblad.nl/organisatie/laks/2019


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

Minitoetsen oefenen
https://oefenen.facet.onl/

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

De presentaties van vandaag
www.nieuwvmbo.nl

Examenloket
contactformulier

Waar vind ik wat?

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal/vmbo-bb-2019-2018-2017
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal/vmbo-bb-2019-2018-2017
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal/vmbo-bb-2019-2018-2017
https://www.examenblad.nl/link/examenloket-nl-contactformulier-oh/2019


Tot slot
Veel gestelde vragen



Mag je een onderdeel verspreid over twee dagen afnemen?

Bij voorkeur neem je een onderdeel op 1 dag af.  Lukt dit organisatorisch niet, dan mag je het verdelen. 

Hierbij mag de afname van een onderdeel niet onderbroken worden door de afname van opdrachten uit 

andere onderdelen. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld ICT-opdrachten uit meerdere onderdelen samen te 

voegen en af te nemen op één moment.

Kan er bij leerlingen, die de examenopgaven horende bij een onderdeel van het examen op verschillende 
plaatsen binnen de stad of schoolgebouw maken, de tijd stopgezet worden en vervolgens weer laten 
lopen als de leerlingen op de plaats van bestemming voor de volgende opgave is aangekomen? 

Ja, dat kan. De richttijd per onderdeel is gebaseerd op de netto examentijd, die een kandidaat mag gebruiken 

voor het maken van de opdrachten van het onderdeel. Verplaatsingstijden verdergaand dan logisch vanuit de 

aard van de opdracht vallen hier niet onder. Daarom is de looptijd nodig voor verplaatsing van het ene gebouw 

naar het andere geen examentijd. 

Vakoverstijgend



Is het mogelijk om meer vrijheid te hebben om de volgorde binnen de onderdelen los te laten zodat leerlingen kunnen 
kiezen met welke opdracht zij willen beginnen?

De school bepaalt zelf de volgorde waarin de onderdelen van een profielvak-cspe worden aangeboden. Binnen een onderdeel mag 
ook de volgorde van de opdrachten zelf worden bepaald,  mits  hierover niets staat in de instructie van examinator en dit 
organisatorisch mogelijk is.  Een minitoets mag conform 2018 en 2019  afwijkend van de aangegeven opdrachtvolgorde 
afgenomen worden (of aan het begin of aan het eind van het onderdeel plannen); maar wel per onderdeel.

Mag ook dit jaar de uitslag van het CSPE met maximaal 0,5 punt worden verhoogd?

Nee, dat mag dit jaar niet meer.

Kun je als docent inzage krijgen in de minitoetsen?

Ja dat kan door in Examenbeheer naar Inzien afnames te gaan en afname-id of achternaam of BSN/OWN in te vullen. Zie ook 
handleiding van Facet. 

Voor vragen over Facet: zie https://duo.nl/zakelijk/facet/ of bel 050 - 599 99 25 of mail helpdeskfacet@duo.nl

Nadat de afnamegroep is afgesloten door de afnameleider is inzage mogelijk via de inzagefunctionaliteit waar de 
afnameplanner/examensecretaris toegang toe heeft...

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoe-kan-ik-inzage-krijgen-in-de

Vakoverstijgend

https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet/resultaten-en-inzage/inzage.jsp
https://duo.nl/zakelijk/facet/
mailto:helpdeskfacet@duo.nl
https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoe-kan-ik-inzage-krijgen-in-de


Mag tijd die over is van het ene onderdeel ingezet worden bij het andere onderdeel?

…niet toegestaan dat als een kandidaat bij een onderdeel…, tijd overhoudt, hij deze tijd alsnog benut bij het 
maken van een ander onderdeel ...

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/mag-tijd-die-over-is-van-het-ene

Hoeveel kandidaten kan een examinator tegelijkertijd beoordelen?

Er spelen hier twee zaken:

• het toets-technisch advies in de instructie voor de examinator

• de wet- en regelgeving

…Leidend is de vraag of de kwaliteit van de beoordeling op orde is. Dit is de verantwoordelijkheid van de 
schoolleiding…

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoeveel-kandidaten-kan-een

Vakoverstijgend

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/mag-tijd-die-over-is-van-het-ene
https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoeveel-kandidaten-kan-een


Wie mogen als examinator ingeschakeld worden?

…Het is aan het bevoegd gezag te bepalen of de kwaliteit van de observatie/beoordeling gewaarborgd is met 
de inzet van de aangewezen examinatoren...

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wie-mogen-als-examinator

Moet er bij de afname van het cspe een tweede examinator aanwezig zijn?

…Het CvTE adviseert, omwille van de kwaliteit van de observatie en beoordeling, een tweede examinator ten 
minste aanwezig te laten zijn bij de afname als een kandidaat handelingen uitvoert die tijdens het uitvoeren 
ervan moeten worden beoordeeld…

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/moet-er-bij-de-afname-van-het-cspe

Hoe kan ik een eventuele onvolkomenheid in een minitoets doorgeven?

Als u een fout ontdekt in een minitoets, kunt u deze melden via het contactformulier van het Examenloket…

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoe-kan-ik-een-eventuele

Vakoverstijgend

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wie-mogen-als-examinator
https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/moet-er-bij-de-afname-van-het-cspe
https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoe-kan-ik-een-eventuele


Welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de cspe’s?

…Voor de cspe’s zijn de toegestane hulpmiddelen te vinden in bijlage 1A van de regeling: Regeling toegestane 
hulpmiddelen…

Het gebruik van een woordenboek Nederlands is bij deze praktische examens niet toegestaan.

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/welke-hulpmiddelen-zijn-toegestaan-2

Hoe ga ik om met het begrip richttijd?

De aangegeven richttijd van een onderdeel van het cspe is de netto-examentijd die een kandidaat ter 
beschikking heeft voor het maken van de opdrachten in dat onderdeel. Uitgangspunt hierbij is telkens een 
doorsnee-situatie van de inrichting, outillage en gereedschap…

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoe-ga-ik-om-met-het-begrip

Hoeveel tijdverlenging is er mogelijk voor een dyslectische kandidaat bij het cspe?

…Bij het cspe mag een kandidaat met dyslexie gebruik maken van een maximale tijdverlenging van 15 
minuten per onderdeel.

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/dyslectische-kandidaten

Vakoverstijgend

https://www.examenblad.nl/publicatie/20180625/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2020
https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/welke-hulpmiddelen-zijn-toegestaan-2
https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoe-ga-ik-om-met-het-begrip
https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/dyslectische-kandidaten


Hoe lang moet je het cspe examenwerk van kandidaten bewaren?

…CvTE advies:

• Schriftelijk en digitaal deel van het werk van de cspe’s: Bewaar dit deel van het werk van de cspe’s tot 
minimaal zes maanden na de uitslag

• Gemaakte producten: Maak één of meerdere foto’s van alle gemaakte product(en), ook als deze beperkt 
houdbaar zijn (met daarop duidelijk zichtbaar de naam van de kandidaat/examennummer van de 
kandidaat) en bewaar deze eveneens minstens zes maanden in het archief.

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/welke-hulpmiddelen-zijn-toegestaan-2

Mag je voor de bekendmaking van de officiële n-term herkansen?

Ja dat mag, mits het hele cspe is afgenomen.

Vakoverstijgend

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/welke-hulpmiddelen-zijn-toegestaan-2


Vragen en antwoorden uit 
de bijeenkomst  1
Hoe lang moet je het cspe examenwerk van de kandidaten bewaren?

Een aanvulling: als het om 3e-jaars kandidaten gaat, moet het werk bewaard worden 
tot 6 maanden na afloop van het eerste tijdvak (dat zal in het vierde leerjaar zijn); 
het gaat dan niet om het fysieke product (soep, taart) maar om de bijbehorende 
documenten 



Vragen en antwoorden uit 
de bijeenkomst 2
Is het mogelijk om van rollenspelen een filmopname te maken zodat de beoordeling op een later moment plaats kan vinden?

Op zich is dit een reële optie. Er moet dan wel gezorgd zijn voor de goede kwaliteit van beeld én geluid. Verder wordt als aandachtspunt 
meegegeven dat deze werkwijze niet extra belastend mag zijn voor de kandidaat. 
Deze werkwijze zou geschikt kunnen zijn op scholen waar de kandidaten eraan gewend zijn dat hun prestatie bij een rollenspel gefilmd wordt.

Verder moet het bevoegd gezag van de school er de verantwoordelijkheid voor willen dragen dat deze wijze van beoordelen voldoet aan de 
gestelde kwaliteitsnormen.  



Vragen en antwoorden uit 
de bijeenkomst 3
Hoe moet ik als school omgaan met de producten die door de kandidaten gemaakt zijn, vooral de bakkerij-producten?

Het is aan het bevoegd gezag van de school de uiterste inspanning te leveren om te borgen dat examenmaterialen geheim 
blijven. 
Echter, vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het niet te verantwoorden om alle gemaakte bakkerijproducten te 
vernietigen. 
Tussen deze uitgangspunten en eisen moet geopereerd worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de school. 

Verder is het goed ernaar te streven in een overleg tussen CvTE, Cito en VSHO te komen tot richtlijnen en praktisch goed 
uitvoerbare suggesties aangaande de kwestie van de geheimhouding van examenmaterialen HBR. 



Vragen en antwoorden uit 
de bijeenkomst 4
Er is geadviseerd gemaakt examenwerk op de foto vast te leggen en 6 maanden te 
bewaren.  Moeten er dan ook foto’s gemaakt worden van alle gerechten van het 
onderdeel koken en van de handelingen in het restaurant?

Deze foto’s zijn een advies om in bepaalde gevallen bewijsmateriaal te hebben om je 
beoordeling te verantwoorden (mocht daar discussie over ontstaan). Dit is dus geen 
verplichting en hier kan ook op een andere manier invulling aan worden gegeven. 
Het is aan het bevoegd gezag van de school om hier verwantwoord mee om te gaan. 



Succes met de afname!


