


Besluit profielvak CSPE wordt SE (1)

• Waarom dit besluit?

• Ruimte aan de  scholen 

→Binnen de huidige context: optimale benutting onderwijstijd

→Huidige context  →maatwerk :

- instelling; 

-per school, per vak;

-per (groep van) leerling(en).



Besluit profielvak CSPE wordt SE (2)

• Het SE moet dekkend zijn op het niveau van de deeltaken (dus niet alle 
eindtermen in het PTA, toelichting volgt)

• Scholen die geen SE profielvak hadden gepland, maken alsnog een 
PTA

• Eindcijfer SE profielvak = eindcijfer profielvak

• Een school mág gebruik maken van het CSPE 

toetsmateriaal ‘21, maar dat is niet verplicht

• Richtlijnen? 



Inzet CSPE in het SE
• Brochure Examinering beroepsgerichte profielvakken 2021
• Inzet cspe in het schoolexamen mogelijk:
→anticiperend op verzoek van scholen:

-ontlasten van docenten door opdrachten cspe beschikbaar te stellen;
-bijdrage leveren aan kwaliteit SE bij ‘profielvak alleen SE’

→continuïteit van de cspe’s over de jaren heen.  

• Richtlijnen en informatie:
• inpassing van cspe (delen) in SE voor alle scholen 

mogelijk
GEHEIMHOUDING 



Richtlijnen (1)

• Het is mogelijk om content cspe te gebruiken: geen verplichting 

• Mogelijkheden gebruik content cspe

→door het cspe in te passen in het SE;

→door enkele onderdelen / een onderdeel van het cspe in te passen 

in het SE;

→door een aantal opdrachten van een of meer 

onderdelen in te passen in het SE.



Richtlijnen (2)
• Borging geheimhouding: 

→knippen en daarna plakken in eigen toetsen niet toegestaan;

→opdrachten in Facet moeten conform de hiervoor geldende procedure worden 
afgenomen;

→richtlijnen IE geheimhouding moeten in acht genomen worden;

→examendocumenten openbaar na publicatie op Examenblad.nl en Cito.nl. 

• Advies: Volg de richtlijnen IE en CV: 

→bevordert kwaliteit afname en beoordeling;

→bevordert geheimhouding; school is zelf 

verantwoordelijk. 



Richtlijnen (3)

• Overige:

→onregelmatigheden bij afname cspe als SE; directeur beslist wat te 
doen;

→geen verzoeken tot ongeldigverklaring naar Inspectie;

→onregelmatigheden m.b.t. geheimhouding direct melden 

aan CvTE  (Examenlijn).



Aanpassen PTA profielvak?

• Diverse redenen om het PTA profielvak aan te (moeten/willen) passen
• Dekkend PTA op deeltaakniveau

• Extra herkansing bieden

• Tijdpad

• SE’s nog niet klaar

• Inzet CSPE toetsmateriaal
• SE kwaliteit onder de loep

• Eindtoets (bv. inzet CSPE toetsmateriaal)

• Stappenplan aanpassing PTA
• Incl. PTA voorbeeld (3 versies)



Dekkend PTA? 



PTA Economie & Ondernemen                          Leerweg: KB                   Leerjaar 3 en 4                 
’20 - 21

Periode Deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen?

Inhoud 
onderwijsprogramma; 
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm, - duur en 
code

Herkansing 
ja/nee?

Weging

leerjaar 4 
periode 1

P/EO/3.1 ontvangst en opslag 
van goederen 
P/EO/3.2 verzamelen, 
verpakken en verzenden van 
goederen 
P/EO/3.3 voorraad bijhouden, 
inventariseren en bestellen

Bestuderen van en oefenen 
met:
Begrippenlijst logistiek
De oefentoetsen die staan 
op: 
itslearning.schoolexamen
Voorbereiden bezoek aan 
de praktijklocatie

Theorietoets TEO3 (30 
minuten) 

Praktijktoets: 
magazijnhandelingen 
op de praktijklocatie 
PEO 2 (60 minuten)

Ja

Neen

1

2

Een deel van een voorbeeld PTA



Procedure aanpassing PTA

• Conform schooljaar ‘19 – ’20

• Stappen:
• Verzoek tot wijziging bij het bestuur van de school

• Instemming MR

• Informeren leerlingen en ouders

• Melding aan inspectie
• Welk PTA

• Reden van aanpassing

• Inhoud wijziging

• Instemming MR

• Niet in nadeel leerlingen (verzwaring)



Weging en beoordeling

• Onder aanpassing PTA valt ook de weging

• De school bepaalt zijn eigen regels voor weging en beoordeling
• Óók bij de inzet van het CSPE toetsmateriaal
• CvTE/Cito advies N-term

• Let op: invloed weging bij aanpassing PTA
• Redenen (bv. omvang toets>, aantal toetsen>,

extra afsluitende toets i.p.v. CSPE)
• Weging in verhouding tot omvang, complexiteit

en het belang van een toets
• Beargumenteerd, noodzakelijk en niet in het 

nadeel van leerlingen



Herkansing

• Geen sprake van RV toetsen

• Herkansing profielvak binnen de eigen herkansingsregeling
• Heroverweeg de huidige regeling nu het CSPE vervalt
• Aanpassing = procedure aanpassing PTA

• Afsluiting profielvak leerjaar 3
• Cohort ‘19-’20: evt. herkansing via SE

• 5,5 regel CE geldt voor deze groep niet 

• Cohort ‘20-’21: CSPE wordt SE
• Evt. herkansing in leerjaar 4 via het CSPE ’22
• 5,5 regel CE? Nog geen besluitvorming 



Het tijdpad



Inzet CSPE toetsmateriaal tijdlijn 1
• Startdatum afnameperiode: 9 mrt

→zie jan. aanvulling Septembermededelingen en activiteitenplanning 

• Zendingen A en C digitaal via Cito portal:  

→5 feb. nadere info via Examenblad.nl; 

→zending A vanaf 9 feb. downloadbaar vanuit de Cito portal;

→zending C vanaf 9 mrt beschikbaar;

→wachtwoorden 9 feb. verstrekt via pers. pag. 

examensecretaris; 

• Zending B op reguliere wijze eveneens 9 mrt



Inzet CSPE toetsmateriaal tijdlijn 2
• Minitoetsen en onderdeel in Facet (BWI, Groen en PIE):

→inplanbaar vanaf 22 mrt (volgens activiteitenoverzicht jan. versie Examenblad);

→streven inplanbaar vanaf 5 mrt.; 

→onderdeel in Facet BWI, Groen en PIE ; nadere toelichting webinars per vak 2/3 
mrt.

• Suggestie voor N-term: beschikbaar eerste helft april:

→gebaseerd op oordeel door Cito aangezochte experts 

(vakdocenten);

→geen mogelijkheid voor aanleveren scores in Wolf (Cito).

• Laatste dag afnameperiode 23 juli

• September examendocumenten openbaar (geheimhouding)



Tijdpad aanleveren SE cijfers BG

• Profielvak; uiterlijk 2 weken na vaststelling eindcijfer (uiterlijk 1 week 
na 23/7 uitslag vaststellen)

• Keuzevakken; formeel nog 29/5
• Besluitvorming OCW (voorstel t/m 23/7)



Ondersteuning Cito, CvTE, Duo en SPV

➢Examenlijn: 

→melding onvolkomenheden, fouten in examens; vragen inhoud;

→vragen over hoe om te gaan met leerlingen met een beperking; advies.

➢Helpdesk Cito:

→technische vragen digitale bestanden behalve Facet.

➢DUO / Facet Helpdesk:

→vragen over afname opdrachten in Facet.

➢Examenloket:

→vragen m.b.t. regelgeving

➢SPV:

→vragen toepassing regelgeving en SE/PTA vragen



Vragen?



Zie voor actuele informatie:

www.platformsvmbo.nl/themas/cspe 

www.examenblad.nl

Het Examenloket

Webinar terugkijken?

Ppt webinar, FAQ’s en 
stappenplan PTA  

4/2 vervolg webinar, 
stel uw vragen!

2 en 3 maart CSPE 
voorlichtingen


