
Antwoorden op vragen gesteld door examensecretarissen 

1. Mogen we gebruik van online programma's tijdens het cspe? 

Wij hebben van diverse scholen signalen ontvangen dat zij tijdens de lessen gebruikmaken van 

online-applicaties. Wij staan daarom vanaf dit schooljaar onder voorwaarden toe om deze applicaties 

ook tijdens de afname van de cspe’s te gebruiken, zie Septembermededelingen paragraaf 4.4. link: 

Digitaal toetsen en examineren: Facet en cspe-applicaties. 

2. Hoe gaat het CvTE om met extra ondersteuningsbehoeften VSO leerlingen die hun cspe 

doen op een reguliere school i.v.m. symbiose? 

Kandidaten afkomstig van een vso school, die in het kader van symbiose onderwijs volgen en 

aansluitend ook een cspe maken in een profielvak vallen voor dit vak onder de verantwoordelijkheid 

van het bevoegd gezag van de school, die over de licentie beschikt en die derhalve het onderwijs 

aanbiedt en dus ook de afname van het cspe verzorgt. Onder verantwoordelijkheid van deze school 

worden examens besteld en uitgevoerd. Als de inschatting is dat een ‘kandidaat’ uit een 

symbiosesituatie recht heeft op extra faciliteiten op grond van een beperking dan kan door deze 

school via ‘beperking een aanvraag ingediend worden voor een aangepaste afname.   

In de brochure Kandidaten met een beperking is een uitvoerige beschrijving gegeven van de kaders 

waarbinnen de school mag handelen. In paragraaf 6 hiervan is meer specifiek beschreven hoe te 

handelen bij een (fysieke) beperking bij een kandidaat die gaat voor het maken van een profielvak-

cspe. Mocht de kandidaat aanpassingen nodig hebben die buiten de standaard vallen, neemt de 

school contact op met het CvTE. 

3. Welke mogelijkheden voor het gebruik van voorleessoftware voor kandidaten met een 

dyslexie-verklaring en een TOS-verklaring zijn er tijdens het cspe? 

De bestanden van het cspe zijn niet geschikt voor verklanking. Vandaar dat voorlezen onder 

voorwaarde toegestaan is.  Zie ook paragraaf 5.7.3. Richtlijnen cspe’s: maartaanvulling: ‘In hoeverre 

is voorlezen toegestaan tijdens de afname van het cspe?’ 

4. Er is een richttijd voor ieder onderdeel. In één onderdeel is er een opdracht waarbij de 

kandidaat beoordeeld wordt op zijn werktempo. Hij krijgt scorepunten toebedeeld als deze 

opdracht binnen de maximaal toegestane tijd wordt afgerond. Bij veel van deze 

opdrachten is aangegeven dat de kandidaat na het verstrijken van de toegestane tijd mag 

doorwerken. Daarbij kunnen ze dan nog wel punten voor de inhoud behalen, maar geen 

punten meer voor het werktempo. Immers de opdracht is niet binnen de maximaal 

toegestane tijd afgerond. Concrete vraag: hoelang mag de kandidaat doorwerken na het 

verstrijken van de toegestane tijd in het kader van werktempo-opdracht?  

 

Bij het bepalen van de richttijd voor een onderdeel is rekening gehouden met een ruime tijdmarge 

voor de werktempo-opdrachten. De kandidaat bepaalt zelf of hij na het verstrijken van de maximaal 

toegestane tijd in het kader van werktempo nog verder werkt aan de opdracht of dat hij zich gaat 

richten op andere opdrachten van het betreffende onderdeel. Immers de kandidaat moet het gehele 

onderdeel maken binnen de door de school vastgelegde richttijd van het betreffende onderdeel. In 

principe volgt de school de aangegeven richttijd. Als er goede redenen zijn, bijvoorbeeld beperkte 

outillage dan wel extreem lange looplijnen mag de school afwijken van de aangegeven richttijden. 

Een goede reden kan nooit zijn een onvoldoende vaardigheidsniveau van (de) kandidaten.  

https://www.examenblad.nl/document/digitaal-toetsen-en-examineren/2020/f=/4.1_Septembermedelingen_DTE-Facet-vs12_def.pdf
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kandidaten-met-een-7/2020/f=/brochure_kandidaten_met_een_beperking_VO_2020_2.pdf
https://www.examenblad.nl/stel-uw-vraag/2020?cat=vjhlf9zf2yzv


5. Welke specifieke eisen zijn er ten aanzien van de voorbereidingen op de afname van de 

cspe’s? 

Specifieke eisen ten aanzien van de voorbereidingen op de afname van de cspe’s staan in de 

Septembermededelingen en worden verstuurd via Examenblad en in de Instructie voor de 

Examinator (algemeen deel geplaatst op de Examenpagina van elk profielvak en het specifieke deel 

meegestuurd in zending A). De randvoorwaarden aan het gebruik van ICT (hardware en software)  

staan in de Septembermededelingen op Examenblad. Zie meer specifiek de paragrafen 4.4. en 5.7.5 

en 5.7.7. van de Septembermededelingen. Daar waar verwezen wordt naar andere sites worden deze 

middels hyperlinks aangegeven.  

6. Is het toegestaan als examinator om tijdens de voorbereiding op de afname de 

opdrachten/onderdeel (kandidaat versie) te gebruiken. Bijvoorbeeld om zelf voorafgaand 

de opdrachten al vast een keer te maken met als doel als examinator daardoor de 

kandidaten beter te kunnen beoordelen en te kunnen controleren of de voorbereiding op 

orde is? 

De verantwoordelijkheid van de voorbereiding en uitvoering van de cspe, conform de regelgeving, 

valt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Daarbij is het van belang dat de 

geheimhouding gewaarborgd is. Dit lijkt gewaarborgd als de voorbereiding gebeurt in een gesloten 

lokaal/werkplaats zonder leerlingen en na lestijd. U mag hiertoe een kandidaat exemplaar inzien 

vanaf 10 werkdagen voorafgaand aan de start van de afname van het betreffende cspe op uw school.  

7. Waar kan ik informatie vinden over de mini-toetsen? 

Achtergrondinformatie over de minitoetsen vindt u op de volgende sites: 

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoe-kan-ik-inzage-krijgen-in-de/2020 

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoe-kan-ik-een-eventuele/2020 

Rapport minitoets voor kandidaat vervalt 

In Facet zag de kandidaat na inleveren van de minitoets direct in het volgende scherm hoeveel 

punten hij voor de minitoets had gehaald. Vanaf examenjaar 2020 zal dit scherm niet meer worden 

getoond. Alleen de afnameplanner kan zien hoeveel punten de kandidaat heeft gehaald. 

Minitoetsen in Facet 

Voorbeeld-minitoetsen zijn al vanaf half september 2019 beschikbaar in de online oefenomgeving 

van DUO/Facet (oefenen.facet.onl). Ten behoeve van de Proef op de Som zijn daarnaast sinds half 

februari 2020 inplanbare voorbeeldopdrachten (bij BWI, PIE en Groen) en –minitoetsen in Facet 

beschikbaar gesteld. 

8. Welke hulpmiddelen /software moge we gebruiken tijdens het examen? 

Informatie over geschikte en toegestane software kunt u vinden op de vakspecifieke pagina’s. 

https://www.examenblad.nl/onderwerp/vl1squ1j05nz-mededelingen-over-de/2020#par35 

  

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoe-kan-ik-inzage-krijgen-in-de/2020
https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/hoe-kan-ik-een-eventuele/2020
https://www.examenblad.nl/onderwerp/vl1squ1j05nz-mededelingen-over-de/2020#par35


 

9. Bij elk examen zijn steeds 2 docenten ZW aanwezig. Mag één van deze twee ook degene 

zijn die de acteur speelt tijdens de rollenspelen?   

De verantwoordelijkheid van de voorbereiding en uitvoering van de cspe, conform de regelgeving, 

valt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Daarbij is het ook van belang dat de 

kwaliteit van de afname gewaarborgd is. Daartoe hoort ook de beoordeling. De rollenspeler moet 

expliciet ook de taak van examinator toebedeeld gekregen hebben door het bevoegd gezag van de 

school  

 

10. In hoeverre mag ik mondeling iets toelichten of voorlezen tijdens het examen, zowel 

schriftelijk als tijdens het praktijk gedeelte? 

Het antwoord op uw vraag en achtergrondinformatie over dit onderwerp vindt u in de 

maartmededeling. NB ruimer toelichten dan aangegeven in de Instructie voor de Examinator is niet 

toegestaan. Zie ook paragraaf 5.7.3 ‘In hoeverre is voorlezen toegestaan tijdens de afname van de 

cspe’s?’ 

 

 

11. Is  er iets aan de normering bij het cspe 2020  gewijzigd? 

De normering vindt op dezelfde manier plaats als in 2019.  

Let op! Vanaf het examenjaar 2020 hebben scholen niet langer de mogelijkheid 

speelruimte te hanteren bij de N-termen voor de profielvak-cspe’s. 

 


