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ONDERDELEN VAN DE PRESENTATIE

1. Voorbereiding op de afname
• Nieuwe zaken met het oog op 2020 (o.a. september/maart 

mededelingen)
• Hoofdpunten uit het Inspectierapport: Examinatoren doen er toe.
• Jaarlijkse zaken (enquête-afname)
• Aandachtspunten voor de afname

2. Veelgestelde vragen
• Vooraf ingestuurde vragen
• Waar zijn FAQ’s te vinden?
• Quiz. Kent u de antwoorden op de FAQ’s?

3. Doorontwikkeling van de cspe’s
• Modulering
• Digitalisering
• Wat vindt u ervan?



NIEUWE ZAKEN

• Geen speelruimte meer bij de N-termen

• Voorlezen van de opdrachten mag onder voorwaarde

• Rapport minitoetsen vervalt

• Digitaal CV voor bb en kb BWI, PIE, MVI en D&P

• Meerdere opdrachten in Facet

• Onder voorwaarde gebruik van online-applicaties

• Algemeen deel van de IE en CV hele jaar door beschikbaar

• Mogelijkheden om rekening te houden met levensovertuiging van 
kandidaten

• Kandidaten met dyslexie-verklaring  mogen per onderdeel 15 
minuten extra tijd toebedeeld krijgen



INSPECTIERAPPORT: EXAMINATOREN DOEN ER TOE



CONCLUSIE

• In 2016 onderzoek onder 87 afdelingen van scholen

• In 2019 Onderzoek onder 92 afdelingen van scholen 

• In vergelijking met 2016 is van de onderzochte scholen in 2019 het 
aandeel afdelingen dat geheel of vrijwel geheel voldoet aan de 
richtlijnen weliswaar iets gestegen (85 naar 91 procent), maar dit
verschil is echter niet groot genoeg om te kunnen spreken van een
(significante) verbetering.

• 9 procent (1 op de 10) van de onderzochte scholen neemt het cspe
niet volledig af volgens de regels en richtlijnen van het CvTE.



WAT GAAT ER RELATIEF GOED BIJ HET CSPE?

• Het onderdeel Voorbereiding is het beste op orde. Zo hebben
vrijwel alle scholen procedures opgesteld voor de borging
van een zorgvuldig verloop van het examen. Bij grotere vo-
mbo instellingen is dit vaak in orde.

• De inspectie constateert wel dat er grote verschillen zijn in 
de reikwijdte van de gemaakte afspraken, dat niet alle
examinatoren op de hoogte zijn van de afspraken en dat
soms alleen mondelinge afspraken met de examinatoren
worden gemaakt. Soms ook geen ondertekening
geheimhoudingsverklaring.



WAT GAAT ER MIS?

Het onderdeel Afname is het kwetsbaarste onderdeel 
van het cspe.

• In de eerste plaats is het gebruikte materiaal te 
vaak niet gelijk aan de richtlijnen.

• In de tweede plaats bieden te veel examinatoren 
nog hulp bij de afname van het examen. 
Examinatoren geven hiervoor als verklaring dat de 
kandidaten veel moeite hebben met het goed 
lezen van de opdracht. 

• Examinatoren houden zich wel goed aan de 
richttijden voor het examen.



VERVOLG WAT GAAT ER MIS?

Bij het onderdeel Beoordeling is het beeld wisselend.

• Enerzijds komt het nog te vaak voor dat de eerste 
en tweede examinator niet in onderling overleg en 
met gelijke zeggenschap tot een oordeel komen.

• Anderzijds beoordelen de examinatoren de 
kandidaten op vrijwel alle onderzochte scholen 
volgens de norm.



AANBEVELINGEN

1. De eerste aanbeveling richt zich op de besturen. Besturen moeten 
hun bestuurlijke kwaliteitszorg versterken met gerichte aandacht voor 
het verloop van het cspe.

2. De tweede aanbeveling richt zich tot het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Het is wenselijk dat het Eindexamenbesluit 
VO (artikel 41a, lid 2) wordt aangescherpt en verduidelijkt. De 
regelgeving over de inzet en de rol van de (tweede) examinator is op 
dit moment te ruim en dat schept onduidelijkheid.

3. De derde aanbeveling gaat over het College voor Toetsen en 
Examens (CvTE). Het gaat om verduidelijking van de voorschriften 
van het CvTE over het wel of niet mogen voorlezen door de 
examinator van de opdrachten aan kandidaten.



VERVOLG AANBEVELINGEN

4. De vierde aanbeveling richt zich op meer aandacht voor het 
taalbeleid op de scholen. Het taalniveau van leerlingen moet van 
voldoende kwaliteit zijn om de examens te kunnen begrijpen. Dit 
betekent dat er op het vmbo aandacht moet zijn voor begrijpend 
lezen, woordenschatontwikkeling en vakgericht taalonderwijs. 
Uiteraard hebben ook de betreffende besturen hierin een 
verantwoordelijkheid.

5. Tot slot beveelt Inspectie aan dat landelijke organisaties zoals 
CvTE, Platforms VMBO, Cito en het landelijk platform van 
examensecretarissen (PLEXS) doorgaan met hun 
deskundigheidsbevordering gericht op het cspe en hierbij zo mogelijk 
ook regionale activiteiten organiseren.



EVALUATIE PROFIELVAK-CSPE’S

• Eind maart 2020 enquête profielvak-cspe’s
beschikbaar

• Reacties in de voorbereidings- en afnameperiode 
via Examenloket

• Gegevens WOLF (onderscheid ljr. 3, ljr. 4)

• Optie examenbespreking voorafgaand aan 
normering  (georganiseerd door de platforms)



BEKENDMAKING N-TERMEN

• Op 3 juni worden de definitieve N-termen 
bekendgemaakt

• Speelruimte N-termen

• Vanaf 3 juni ook N-L-tool beschikbaar voor 
vaststellen herkansingscijfer



VASTSTELLEN HERKANSINGSCIJFER

• Met behulp van N-L-tool
Te vinden op onderwerppagina ‘werken met twee 
profielvak-cspe’s’ op Examenblad

• Animatie N-L-tool

• Demo N-L-tool



HERKANSEN VAN HET PEROFIELVAK-CSPE

Aandachtspunt bij het herkansen van het profielvak-cspe door 
kandidaten uit het derde leerjaar
• Alle kandidaten, die het profielvak-cspe afleggen hebben recht op 

herkansing.
• Voor derdejaars BB- en KB-kandidaten kan dit op twee manieren:

A) In dezelfde afnameperiode als die van de eerste afname
De kandidaat herkanst een of meerdere onderdelen in de andere     
kleur;

B) Tijdens de afnameperiode een jaar later
De kandidaat maakt het gehele cspe van een versie van dat jaar

• Let op!! Het cspe mag één keer herkanst worden; 
dus geldt: óf manier A óf manier B.



HERKANSEN VAN HET CSPE GL: ANDERS DAN BIJ BB EN KB!

• Een GL-kandidaat mag slechts één centraal examen herkansen 

• Voor derdejaars GL-kandidaten staat alleen manier B* open.

Toelichting:

→ Een GL-kandidaat kan pas na de uitslag eerste tijdvak bepalen of 
hij zijn recht op herkansing uitoefent op het cspe dan wel het 
centraal examen in één van zijn algemene vakken.

* Derdejaars GL kandidaten 2020 kunnen eerst herkansen in 2021 door  
een versie van het cspe van dat jaar in zijn geheel te maken. 



VEELGESTELDE VRAGEN

Zie Vakpagina’s op Examenblad, bijvoorbeeld:

https://www.examenblad.nl/examen/bouwen-wonen-en-interieur-kb-
vmbo/2020

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

• Hoeveel kandidaten kan een examinator tegelijkertijd beoordelen?

• Hoe ga ik om met het begrip richttijd?

• Wie mag als examinator ingezet worden?

• Moet er bij de afname van de cspe’s een tweede examinator
aanwezig zijn?

• Mag de examinator de minitoetsen inzien?

https://www.examenblad.nl/examen/bouwen-wonen-en-interieur-kb-vmbo/2020


VOOR MEER INFO

Profielvakken Naam

BWI, PIE, M&T, MVI en Z&W Huub Huijs

h.huijs@cvte.nl

E&O, HBR, Groen, D&P Gerard de Gier

g.degier@cvte.nl

Implementatiemanager
digitalisering

Loes Vegter

l.vegter@cvte.nl



VRAGEN OVER REGELGEVING

Vragen over regelgeving kunt u het beste aan het 
Examenloket stellen. 

• Online: www.examenloket.nl

• Telefonisch: 070-7575177 (op werkdagen van 
9.00 - 17.00 uur en van 1 april tot 1 juli van 8.30 
- 17.00 uur) Gedurende de weken dat alle scholen 
vakantie hebben, is het Examenloket alleen in de 
ochtend telefonisch bereikbaar.

• E-mail: examenloket@duo.nl

http://www.examenloket.nl/
mailto:examenloket@duo.nl

