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• Praktische informatie
• Instructie examinator
• Informatie kandidaat 2020 (BB, KB, GL)
• Verschil CSPE 2019 en 2020
• Correctievoorschrift

• Algemene informatie / regelgeving omtrent CSPE

• Uitwisselen tips voorbereiding en organisatie

Inhoud 



Praktische informatie



14 januari Bekendmaking te gebruiken versie
11 februari Ontvangst zending A
9/10 maart Ontvangst zending B
17 maart Ontvangst zending C  (was eerst 10 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

Praktische informatie 



Instructie Examinator
Algemene informatie
Overzicht opdrachten /  Informatie kandidaat



• Per onderdeel aparte (korte) instructie examinator
• Algemene instructie examinator (Examenblad.nl)
• Informatie voor kandidaat digitaal (algemeen en specifiek)
• Volgorde opdrachten binnen onderdeel is vrij mits anders aangegeven
• Herkansing: één of meer onderdelen van andere versie
• Wolf: alleen scores van vóór de herkansing invoeren

Algemene informatie





• Septembermededeling examens 2020

Specifieke informatie Z&W 
• Het oranjekruisboekje (27ste druk) dient als uitgangspunt voor de EHBO-opdrachten.
• De in 2016 vernieuwde richtlijnen van de Schijf van Vijf dienen als uitgangspunt voor opdrachten 

over gezonde voeding.

• Maartaanvulling 2020
• Overig: overzicht met ICT-vaardigheden Z&W

in concept-syllabus 2021: Link ICT-vaardigheden

Septembermededeling & maartaanvulling 



Overzicht van de examenopdrachten: 
• In instructie examinator en op www.examenblad.nl
• Animaties informatie kandidaat (5 werkdagen voor afname)

rood 2020: BB, KB, GL
blauw 2020: BB, KB, GL

Informatie kandidaat



ZW rood 2020

• (BB en) KB: Instructiefilm (animatie) kandidaat onderdeel A t/m D
• GL: Instructiefilm (animatie) kandidaat onderdeel A t/m C

• Zie dvd



• Apart boekje voor instructie examinator en correctievoorschrift per onderdeel
• Algemeen deel instructie examinator en correctievoorschrift staat nu al op examenblad.nl
• Scores van de minitoetsen zijn niet zichtbaar voor de kandidaat
• Dyslectische kandidaten krijgen 15 minuten extra per onderdeel
• Opdracht planning (onderdeel C) wordt anders beoordeeld
• Voorlezen tekst opgavenboekje mag (alleen beroepsgerichte examens)
• Volledige EHBO koffer is niet (meer) nodig (zie instructie examinator)

Verschil CSPE 2019 en 2020



• BB (en KB): Instructiefilm (animatie) kandidaat onderdeel A t/m D
• GL: Instructiefilm (animatie) kandidaat onderdeel A t/m C

• Zie dvd

ZW blauw 2020



• Instructie examinator goed bestuderen
• Inventaris controleren en materialen inkopen 
• Instructies geven aan rollenspelers (filmfragment voor onderdeel D/A)
• Opdrachten zelf maken (vanaf 10 werkdagen voor afname)
• Zelf testen ICT-bestanden
• Planning: bij voorkeur niet alle onderdelen van het CSPE op één dag afnemen

Voorbereiding Examinatoren



Correctievoorschrift 
Algemene Info



• Algemeen deel correctievoorschrift (alle beroepsgerichte examens en leerwegen hetzelfde)
• Specifiek deel correctievoorschrift per onderdeel

• Beoordeel praktijkopdrachten met tenminste twee examinatoren

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

• regel 4.3: 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 7: 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

Algemene informatie



Examenloket: Examenloket (Duo.nl)
Examenlijn: Examenlijn (Examenblad.nl)

Meldingen/vragen bij voorkeur:
• Online: contactformulier
• Telefonisch / mailen 

Leerlingen kunnen vanaf april met opmerkingen terecht bij het laks/2020.

Examenloket / Examenlijn



Examenlijn, contactformulier

WEL:
Er klopt iets niet: 
• Je ziet een fout in het examen of correctievoorschrift.
• Je ziet een vraag over iets dat leerlingen niet hoeven te weten.
Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Dit kan beter
• Je hebt een suggestie om iets te verbeteren.
Je krijgt geen antwoord, feedback wordt verzameld voor
toekomstige examens.

NIET: zie www.examenblad.nl/organisatie/examenlijn/2020



• oefenen met cspe’s uit 2017, 2018 en 2019 (Cito)
• oefenen met Facet minitoetsvragen (CvTE)
• bekijken algemene instructiefilm over cspe’s (YouTube)

• 5 dagen voor afname de specifieke instructiefilm 
kandidaat laten zien (ook op papier) (dvd)

Hier staan alle linkjes bij elkaar.

Voorbereiding kandidaten 



In hoeverre is voorlezen toegestaan tijdens de afname van de cspe’s?

• Maartaanvulling 9 maart:
“De teksten in het cspe mogen worden voorgelezen, mits dat op een 
neutrale toon gebeurt.”

• Dit geldt NIET voor de centrale examens in de algemene vakken.

Voorlezen examenopdrachten



Belang zuiver beoordelen 



Onderzoek Inspectie van het Onderwijs 2019 over de kwaliteit van het verloop van het CSPE:

• Vrijwel alle examinatoren beoordelen volgens de norm.
• 1/3 van de examinatoren vindt correctievoorschriften soms onduidelijk.
• De rol van de tweede examinator is een knelpunt:

o 1e en 2e examinator beoordelen niet altijd in onderling overleg en met gelijke zeggenschap
o 2e examinator is niet altijd aanwezig bij afname praktijkonderdelen
o regelgeving over rol en inzet 2e examinator niet duidelijk 

Themarapport
CSPE: examinatoren doen ertoe



Wat staat er over de 2e examinator in de wet- en regelgeving? Zie examenblad: 2e examinator

Bij beoordeling tijdens afname:
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. “
• Er moet overleg zijn over de geobserveerde handelingen en over de score. 
• Een tweede examinator beoordeelt mede de gemaakte opdrachten.

2e examinator 



• Instructie voor de examinator Z&W:
“De rollenspelen worden gespeeld door een docent (of vrijwilliger) en niet door een leerling 
of de examinator. “

Afwijken van het advies?
• Van belang is dat de kwaliteit van de afname gewaarborgd is.
• Verantwoordelijkheid ligt bij het bevoegd gezag van de school.
• Altijd schriftelijk vastleggen dat de rollenspeler ook de taak van examinator toebedeeld 

heeft gekregen door het bevoegd gezag van de school.

Kan een rollenspeler 2e examinator zijn?



• beoordeel zuiver volgens het beoordelingsmodel

• beoordeel praktijkopdrachten bij voorkeur met tenminste twee 
examinatoren

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

• bel of mail bij vermeende onjuistheden het Examenloket

Hoe moet je beoordelen?



- Verduidelijking
- Fout 

 Aanvulling op cv  Verrekening in normering 

Wat gebeurt er met gemelde onvolkomenheden?

Vul de enquête in  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 (2 juni, bekendmaking 3 juni)

• N-term geldt ook voor derdejaars kandidaten

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

Normering



Veel gestelde vragen en 
antwoorden



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



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

Hoe kan ik inzage krijgen in de minitoetsen?
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



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

Vakoverstijgend



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

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

Vakoverstijgend



Tips van docenten/examinatoren



• Wij gebruiken het gehele jaar vrijwilligers die we inzetten bij de praktijklessen zw alsook CSPE.
• Wij sluiten ieder profiel- en keuzeboek af met een Proeve van Bekwaamheid, opgebouwd uit eerdere 

CSPE-opdrachten.  Inclusief keukenopdracht, rollenspellen, plannening. Goede “echte” trainingen.
• Bijvoorbeeld examentrainingsbundel (oude examens) oefenen. Leerlingen krijgen dit boekje en 

werken hier een aantal weken in.
• Examen van vorig jaar oefenen (ook digitale bestanden terug te vinden op CITO.nl 

1 Algemeen - lessen Z&W - oefenen - ICT



• Na het afsluiten van de reguliere methode ( vakken) tijd inruimen om te oefenen (op school) met 
examens/facet van vorige jaren.

• Oefenen in kleine groepjes/persoonlijke aandacht van de docent. Dan een groepje wat lesuitval 
daardoor.

• examentraining 4 lesweken
• examenboekje gemaakt waarin leerling nog alle mens vakken oefenen.
• Start met het examen te trainen aan het begin van leerjaar 4. Als vast onderdeel in je lessen en niet 

alleen gebruiken in de examentraining.

Vervolg 1



• Neem genoeg tijd in de “10 werkdagen vooraf” om met elkaar (alle examinatoren + rollenspelers) het hele 
examen vooraf te maken. Regel dit ver van te voren in het rooster en met de schoolleiding.

• Geef leerlingen tijd om vooraf nog prangende vragen te stellen (buiten examentijd)
• Goede voorbereiding/organisatie “op tijd” is erg belangrijk. 
• Alle opdrachten van te voren samen met medebeoordelaar maken is erg verhelderend en een “must”. Met 

wekker (tijden bijhouden).
• Het is fijn om een mapje voor jezelf samen te stellen met alle benodigde info 

(planning/benodigdhedenlijst/recept variant A+B/draaiboek vd dag/etc)
• Zorg voor koffie/thee & lunch voor figuranten en examinatoren
• Stel leerlingen op hun gemak, door bijvoorbeeld koffie/thee/limonade met wat lekkers neer te zetten.
• Zorg dat je lokaal alléén toegankelijk is voor kandidaten en examinatoren. 

2 Voorbereiden cspe Z&W



• Vermijd extra prikkels in lokaal.
• Leerlingen ruim op tijd laten komen. Laat de leerlingen landen. Wat drinken en ze mogen nog 

vragen stellen. Dan pas het examen/opdracht uitdelen!
• Goede voorbereiding is het halve werk.
• Vooral een goede taakverdeling binnen de vaksectie.
• Vraag oud-collega’s (pensioen) als tweede examinator.
• Examen pakket per leerling maken. Een mapje met per leerling alle onderdelen + 

beoordelingsformulier. Geeft structuur en overzicht.
• Structureel overleg met team vanaf moment dat zending A is ontvangen.
• Op tijd beginnen met plannen en afnemen, alles bestellen/verzamelen.

Vervolg 2



• Steek veel tijd in het ICT-gebeuren.
• Oefenen met zelf opslaan in de mapjes.
• leerlingen met usb stick laten werken op de computer. Werk daarop opslaan.
• onderdeel C in computerlokaal, dan kan grotere groepen
• eigen bestandmap van leerling
• gewone laptops
• Onderdeel C in grote aantallen afnemen->2 examinatoren (zijn allemaal ict-opdrachten of papier)
• ICT-vaardigheden voor Chrome gebruikers aanpassen aan Office 365

3 ICT - opdrachten met ICT-bestanden



• Niet alles op 1 dag. Veel te zwaar voor de leerlingen.
• A+C en B+D koppelen op een dagdeel (ochtend/middag) per groep.
• CSPE in 2 dagdelen afnemen./ 2 onderdelen per dagdeel.
• Alle dagen minimaal 1 docent altijd aanwezig per onderdeel. Zo worden alle leerlingen hetzelfde beoordeeld.
• Soort van aftekenlijst per onderdeel of alles ingeleverd is.

• 60 leerlingen doen ZW examen. We doen 2 x 6 per dag. Iedere groep twee dagen. Dus een groep van 6 leerlingen doet: 
maandag onderdeel A+B, dinsdag onderdeel C+D. Maandag groep 2 onderdeel B+A, dinsdag D+C. Dan heb je 10 dagen 
nodig.

• Niet onderdeel B en D op één dag, want drie opdrachten met een figurant.
• Er is een bureau waar we surveillanten/rollenspeler/examinatoren vandaan halen.

• Snelhechter per leerling, steeds opdracht uitprinten en afvinken op de voorkant. Op overzicht A, B, C, D (eventueel rood-
kader, blauw- basis).

4 Organisatie CSPE



• 1 onderdeel per dag aanbieden/inplannen per leerling.
• Verdeel het examen over drie dagdelen, dan is het behapbaar voor de leerlingen en docent/examinatoren.
• Werk met een vast team (klein), verdeel onderdelen onder de docenten. 
• Laat parttimers in examenweken fulltime werken!
• Indien mogelijk richt elk lokaal in per onderdeel,  zelfde beoordelaars en rollenspeler per opdracht.
• Derde jaar op stage tijdens 4e jaars examen (3 weken).
• Docenten AVO zijn dan vrij voor rollenspelen/stagebezoek.
• Begin op tijd met je planning.
• Start met de voorbereiding van het CSPE mbv de september-mededeling.
• Afvinklijst voor leerlingen per onderdeel maken.
• 1 docent uitroosteren voor CSPE zodat deze kan blijven oefenen voor leerlingen die nog niet het examen doen.
• In 1 week examen afsluiten
• Om tijd te sparen bij kookopdracht spullen klaar leggen in keukentje leerlingen.  Maar ze moeten het dan wel nawegen.

Vervolg 4



• Beoordelingsformulier inscannen en pdf van maken. Vervolgens dmv tekstvak de namen van de 
leerlingen invoegen. Printen.

• Eis 2 examinatoren bij rollenspel.
• Aparte beoordelingsformulieren per leerling.
• Snel herkansen voordeel: “stof is vers”.
• Zorg dat goed gedocumenteerd wordt welke 2e examinatoren zijn er.
• Bespreek met je “zw-team” de beoordelingsformulieren. Hoe interpreteert iedereen alles, bespreek 

meteen wat de leerlingen in de les hebben geleerd.
• Theorie-opdrachten laten nakijken door dezelfde personen.
• Beoordeling van digitale opdrachten door 2 beoordelaars-> extra controle van de beoordeling

5 correctievoorschrift - beoordelen - herkansen



• In de derde profiel/examen afsluiten. 
• Zorg dat 3e jaar over het eindniveau beschikken voordat ze examen doen. Anders geen examen laten 

doen in de derde klas.
• AVO-vakken mee laten wegen bij mogelijkheid tot examinering in het derde jaar.
• Wanneer 3e jaar examen doet altijd laten herkansen als ze op zakken staan
• Eén rollenspeler inzetten bij meerdere opdrachten (examinatoren gaan dan mee in de roulatie)
• Vrijwilligers op school->zet ze eventueel in bij rollenspelen
• Stichting Zonnebloem benaderen voor figuranten.
• Het voorlezen van het examen (buitenlandse leerlingen)
• Heel veel succes allemaal 😊

6 overig



• 10 dagen voorafgaand mag ik het examen ophalen bij de examensecretaris dan maken en plannen 
is kortdag.

• Onderdeel C makkelijker nakijken , nu veel werk
• Examen bestanden (digitale) ook werkzaam op Chromebook
• Kookopdracht, boodschappen moeten makkelijk te krijgen zijn niet bij toko of via website.

7 opmerkingen voor Cito/CvTE



Succes met de afname van het examen!

• Vragen over de presentatie:
• José.Chermin@cito.nl
• Katelijne.terMaat@cito.nl


