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• Geen foto’s
• Geen video’s
• Geen geluidsopnames

Vooraf

Afbeelding: <a href="https://nl.vecteezy.com">Vectoren door https://nl.vecteezy.com</a> 



• Praktische informatie

• Instructie examinator: overzichten opdrachten

• Correctievoorschrift: papier en digitaal

• Uitwisseling tips organisatielast 

Programma



• afname: maandag 30 maart t/m vrijdag 3 juli

• scores invoeren in Wolf: 
‒ uiterlijk woensdag 20 mei om bij te dragen aan de normering
‒ invoeren uiterlijk vrijdag 15 juli voor groepsrapportage

• bekendmaking N-term cspe’s: woensdag 3 juni 

Praktische informatie 



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

Minitoetsen oefenen Let op: openen in Google Chrome
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?



Voorbereiding
Voor kandidaten en voor examinatoren



• 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
• 5 dagen voor afname de instructie kandidaat laten zien (digitaal en evt. papier)

Voorbereiding Kandidaten



Materialen en hulpmiddelen controleren en waar nodig inkopen.

Opdrachten zelf maken (vanaf 10 werkdagen voor afname)
 Let op: zending C dit jaar pas op 17 maart

Bij het insturen van de scores in Wolf: alleen scores van vóór de herkansing.

Voorbereiding voor de herkansing: de herkansing mag zowel helemaal alleen 
per onderdeel (met een letter aangeduid) en in de ‘andere’ kleur.

Voorbereiding Examinatoren



Zowel de Instructie Examinator als Correctievoorschrift bestaat uit 
twee delen dit jaar:
• een algemeen deel voor alle cspe’s op examenblad.nl
• per onderdeel een vakspecifiek deel voor een cspe MVI

Splitsing IvE en CV



• De teksten in het cspe mogen (letterlijk) worden voorgelezen, mits dat op neutrale toon gebeurt.

• Score-overzicht minitoets niet meer zichtbaar voor kandidaten

• Dyslectische kandidaten: 
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

Afname



Onderdeel A: AV
Rood
BB en KB:
intro maken
spotlist maken
slapstick maken

professioneel 
beeldbewerkingsprogramma
professioneel 
videobewerkingsprogramma 
met animeerfunctie

Blauw

BB en KB: 
storyboard maken
animatie maken

professioneel 
beeldbewerkingsprogramma
professioneel animatie- en/of 
videobewerkingsprogramma 
met animeerfunctie



Onderdeel B: 2d3d
Rood
BB en KB: 
bordspel ontwerpen, 
opmaken en 
nabewerken

+KB:
vragen beantwoorden

een professioneel 
beeldbewerkingsprogramma
een professioneel 
opmaakprogramma

Blauw

BB:
ontwerp kwartetspel 
afmaken
kwartetspel opmaken 
en nabewerken

KB:
ontwerp kwartetspel 
maken
kwartetspel opmaken 
en nabewerken

een professioneel 
beeldbewerkingsprogramma
een professioneel 
opmaakprogramma



Onderdeel C: ICT
Rood

BB:
een besturingssysteem installeren
de Raspberry Pi als mediaplayer inzetten
terugkijken met filmfragmenten
vragen beantwoorden

SD-kaart-formatteerprogramma, besturingssysteem voor 
een Raspberry Pi 
flashprogramma, mediaplayer voor een Raspberry Pi
Mediaplayer

KB:
een besturingssysteem installeren
gebruikershandleiding maken
terugkijken met filmfragmenten

SD-kaart-formatteerprogramma, flashprogramma, 
mediaplayer voor een Raspberry Pi
opmaakprogramma of tekstverwerkingsprogramma
Mediaplayer

GL:
een Raspberry Pi aansluiten en werken met een Pi-
Cam
terug kijken met filmfragmenten
een QRC maken
een presentatie maken
Klanten adviseren
klantpakket samenstellen

SD-kaart-formatteerprogramma, besturingssysteem voor 
een Raspberry Pi 
Flashprogramma
mediaplayer
opmaakprogramma of tekstverwerkingsprogramma
presentatieprogramma
webbrowser (offline beschikbare website)
Spreadsheetprogramma



Blauw

BB: 
een Raspberry Pi als IP-camera installeren
terugkijken met filmfragmenten
een vraag beantwoorden

SD-kaart-formatteerprogramma, flashprogramma, 
camera-besturingsprogramma (MotionEye)
mediaplayer

KB:
een Raspberry Pi als IP-camera installeren
terugkijken met filmfragmenten
een vergelijkend warenonderzoek uitvoeren
een factuur maken

SD-kaart-formatteerprogramma, flashprogramma, 
camera-besturingsprogramma (MotionEye)
mediaplayer
webbrowser (offline beschikbare website)
spreadsheetprogramma

GL:
een Raspberry Pi als IP-camera installeren
terugkijken met filmfragmenten
vragen beantwoorden
een handleiding maken
een vergelijkend warenonderzoek uitvoeren
een factuur maken
een grafiek maken

SD-kaart-formatteerprogramma, flashprogramma, 
camera-besturingsprogramma (MotionEye)
Mediaplayer
opmaak- of tekstverwerkingsprogramma
webbrowser (offline beschikbare website)
spreadsheetprogramma

Onderdeel C: ICT



Onderdeel D: IA
Rood

BB:
een quiz maken opmaakprogramma voor een 

interactief document

KB en GL:
Een flowchart maken
quizpagina’s ontwerpen
een quiz maken
een presentatie maken

beeldbewerkingsprogramma, 
opmaakprogramma voor een 
interactief document, 
presentatie apparatuur

Blauw

BB:
Logo en digitaal 
magazine opmaken

beeldbewerkingsprogramma 
opmaakprogramma

KB:
Logo en digitaal 
magazine ontwerpen
digitaal magazine 
opmaken

beeldbewerkingsprogramma 
opmaakprogramma

GL:
omslagen analyseren
Logo en digitaal 
magazine ontwerpen
digitaal magazine 
opmaken

beeldbewerkingsprogramma 
opmaakprogramma



Correctievoorschrift 



Algemene regel 4.3. 



• Sommige opdrachten direct tijdens de afname (onderstreepte aspecten) 
• Andere aspecten kunnen na de afname (bijvoorbeeld de ingeleverde 

eindproducten)

• 1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema: voorbeelden van de juiste 
uitwerkingen van opdrachten (bijvoorbeeld: spreadsheet en 
terugkijkopdracht)

Beoordelen met het cv



• Alleen voor BB en KB (dus niet voor GL)
• Inhoudelijk gelijk aan papieren versie
• Als pilot extra aangeleverd naast de papieren variant bij vier vakken (D&P,  PIE, BWI en 

MVI)
• 1.2 toelichting beoordelingsmodel (voorbeelduitwerkingen) alleen in papieren versie
• Bij de bestanden voor de examinator op de dvd met digitale bestanden
• Telt automatisch scores bij elkaar op
• Papier is per onderdeel, digitaal is een bestand voor het hele cspe
• Scores wel handmatig overnemen uit digitaal cv in Wolf

Digitaal correctievoorschrift



Voorbeeld digitaal cv



Normering



- Verduidelijking

- Aanvulling
- Fout

 Erratum
 Verrekening in normering 

Wat gebeurt er met gemelde onvolkomenheden?



normering



• Er komt een n-term per kleur.
• Dit jaar GEEN speelruimte.

N-term



• Beoordeel volgens het correctievoorschrift.

• Geef fouten door via het online formulier bij het Examenloket.

• Vul de enquête in die na de examens verspreid wordt.

• Geef uw mening tijdens de examenbespreking op de landelijke dag van het platform.

Dus:



Tips bij organisatie 



De organisatie van X gaat beter als …..

X = Bijvoorbeeld:
• logistiek van het examen
• ICT-opdrachten met een kleine akg
• Het printen van de 2d3d-producten

in groepjes uitwisselen



Zijn er nog vragen?



Voor aankomend schooljaar zoeken we nog constructiegroepleden:
• Het maken van praktijkopdrachten en minitoetsvragen
• Gemiddeld 3 – 4 uur per week, maar in sept-nov wat meer en vanaf maart wat minder
• 1x in de 1,5 maand vergaderen in Arnhem op woensdagmiddag van 12:45 tot 17:30

Meer informatie:
• Spreek mij of mijn collega zo even aan 
• Mail naar paola.stam@cito.nl

En dan nog dit …. 



Bedankt voor uw aandacht
En succes met de afname!



Extra toegevoegde algemene informatie



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

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 
tenminste 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

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 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


