


Aan de orde vanmiddag

1. Dekkend examineren beroepsgericht profielvak

2. Inzet CSPE als SE

3. Maatregelen examinering AVO vakken ’21 

4. Samenloop met maatregelen ’20

➢ Na elk thema een vragenblokje

• Vervolg op webinar 15/1 (zie SPV site)

• 2 en 3 maart CSPE voorlichtingen



Even opfrissen (webinar 15/1)

• Beroepsgericht profielvak afgesloten met een SE in plaats van het 
CSPE

• Afnameperiode verlengd t/m 23 juli ’21
• Meer onderwijstijd beroepsgericht en flexibiliteit qua examinering

• CSPE ‘21 mág gebruikt worden als SE, maar dat is niet verplicht
• Bij gebruik CSPE houden aan richtlijnen

• Normering is aan de school (wel advies N-term)

• Wel verplicht is ‘dekkend examineren’ van 

het profielvak op het niveau van de deeltaken



Dekkend examineren van het profielvak (1)

• Wat verstaan we onder dekkend examineren? 

• Alle deeltaken van het profielvak moeten in het PTA staan en getoetst 
worden (niet alle eindtermen)



Dekkend examineren van het profielvak (2)
• Bij elke SE toets maakt u een keus uit de onderliggende eindtermen; 

je toetst daarmee de essentie van het examenprogramma

• Alle SE-toetsen samen vormen een goede afspiegeling van de toetsing 
van de deeltaken 
• een leerling moet wél alles leren wat in het examenprogramma staat, 

maar je hoeft niet alles te toetsen in het SE 

• Vergelijk het rijexamen; deeltaken
• Zelfstandig route rijden
• Situatiebeschrijving
• Bijzondere verrichtingen
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Het rijexamen als voorbeeld
• Eén van de deeltaken

• bijzondere verrichtingen

• Onderliggende eindtermen
• In rechte lijn achteruitrijden
• Achteruitrijden in een bocht
• Parkeren in een haaks of schuin vak
• Fileparkeren
• Omkeren door te steken
• Omkeren door een halve draai
• Hellingproef

• Rij-examen
• de kandidaat heeft alles geleerd
• De examinator maakt een representatieve en relevante keus



Wel/niet aanpassen van het PTA?

Aanpassen PTA moet:

• Geen dekkend PTA voor het profielvak

• Eerder geen SE over het profielvak 

Aanpassen PTA mag:

• Leerlingen extra herkansing bieden 

• Tijdpad aanpassen

• Toetsen samenvoegen/vervangen

• Invoegen van een (afsluitende) toets
• Bv. met de inzet van het CSPE toetsmateriaal ‘21

Zie stappenplan 
PTA SPV site



Samenvatting inzet CSPE als SE

• CSPE toetsmateriaal ‘21 beschikbaar voor de scholen als SE materiaal

• Mogelijke meerwaarde

• CSPE ‘21 is dekkend; een goede afspiegeling van de te toetsen deeltaken van de 
examenprogramma’s profielvakken ‘21

• Docenten ontlast qua toetsconstructie
• Herkansingstoets
• Afsluitende toets
• Continuïteit afname CSPE’s

• Tijdpad = activiteitenplanning examenblad.nl

• Richtlijnen



Richtlijnen samengevat (webinar 15/1)

• Richtlijnen examinator en afname zoveel mogelijk hanteren (advies)

• Richtlijnen geheimhouding is verplichting

• Alleen in te zetten voor het profielvak, niet voor de keuzevakken

• Wat mag wél?
• Het hele CSPE als SE

• Hele onderdelen 

• Opdrachten van bepaalde onderdelen

• Combinatie CSPE en eigen opdrachten
• niet: knippen en plakken in eigen toetsen

• Advies N-term (normering is schoolbeleid)



Brochure ‘Examinering beroepsgerichte 
profielvakken’ (CvTE)

• Zie examenblad.nl ‘maatregelen coronavirus’ (en op de SPV site). 

• Versie 2 29 januari ‘21; aanvullingen gemarkeerd

• Geen delen CSPE’s ‘21 gebruiken voor het SE keuzevakken

• CSPE’s eerdere jaren; geen ondersteuning en sluiten niet 1:1 aan op 
examenprogramma’s ‘21

• CSPE ’20 (gebruik = overtreding) 

• Verwijzing overzicht deeltaken (19/1)



Overzicht deeltaken CSPE 2021

• Welke deeltaken in welke CSPE 
onderdelen? 

• Per profielvak weergeven
• Combineren met ‘overzicht van 

onderdelen en ICT’ en zending A
• Webinar 2 en 3 maart



Servicedocument examens 2021 
(16 december)
Voor VO drie maatregelen (bovenop het niet doorgaan van het CSPE):

1. Extra herkansing 

2. Uitgebreid tweede tijdvak

3. Derde tijdvak op school

En.. doorwerking van enkele maatregelen uit 2020



Extra herkansing

• N-term digitaal flexibel bekend op 16 juni

• Uitslag kan pas bepaald worden als alle vakken zijn afgesloten

• Herkansingen vanaf 17 juni tot schoolvakantie (was 24 juni)

• Afsluiting beroepsgericht profielvak uiterlijk 23 juli

• Afsluiting keuzevakken



Uitbreiding 2e tijdvak

• heeft betrekking op de schriftelijke centrale examens in de algemene 
vakken van vmbo-tl/gl

• Voordelen: vakken uitstellen naar 2e tijdvak en 2e herkansing wordt 
beter te organiseren. 

• Uitstellen naar 2e tijdvak is recht van de leerling. Melden voor 23 
april. Daarna beslist de school.

• Rooster 2e tijdvak is 26 januari 

gepubliceerd



Rooster tweede tijdvak

• 10 dagen

• voorlaatste dag is voor aangewezen vakken (op locatie)

• Aangewezen vakken bb/kb afgenomen op school

• Bij aangewezen vakken op school:

functionaris Cito aanwezig namens CvTE



3e tijdvak op school (alleen voor cse op vast moment)

Tenminste 3 redenen:

• Meer leerlingen in 2e tijdvak en extra herkansing >> groter beroep op 
3e tijdvak 

• Derde tijdvak staatsexamens zit al op maximale capaciteit 

• Derde tijdvak op eigen school is prettiger voor leerlingen



Digitaal flexibele examens

• 1e, 2e en 3e tijdvak geldt niet voor digitaal flexibele examens

• Examens kunnen worden ingepland tussen 6 april en 23 juli; 
afnametermijn is verruimd (was 24 juni)

• N-term wordt bekend op 16 juni

• 16 juni tot 23 juli herkansingen 



Planning op school

• Scholen met bb/kb/gl/tl: 2 uitslagmomenten:

- N-term tl/gl op 10 juni

- N-term bb/kb op 16 juni; blijft staan; kan niet eerder

• Lastig i.v.m. planning binnen school, bv. leerlingen kb met vakken op 
hoger niveau of vakken met papieren examen



Samenloop met maatregelen vorig jaar

• Gespreid examen

• Vervroegd examen

• reeds gemaakte RV toetsen

• de 5,5 regel



Gespreid examen; 2020 eerste jaar
• Gespreid examen op grond van artikel 59 EB 

• Vorig jaar eerste jaar: twee RV toetsen over de vakken van vorig jaar.

• Heeft geen invloed op aantal herkansingen van dit jaar.

• Dit jaar recht op twee herkansingen voor de vakken van dit jaar.

• Voor deze leerlingen de 5,5 regel niet, omdat er vorig jaar vakken met 
het se zijn afgesloten.



Vervroegd examen (artikel 37a EB)

• In regulier jaar: één ondeelbaar eindexamen. Als je het vervroegd 
afgesloten vak direct herkanst, ben je je herkansing kwijt.

• In 2020 recht op twee RV toetsen; bij gebruik één in 2020, dit jaar nog 
recht op reguliere herkansing.

• In 2020 twee RV toetsen, dit jaar geen herkansing meer.

• Maar…dit jaar heeft iedereen recht 

op een extra herkansing. 



Herkansingen in schema
Aantal 

gebruikte RV-

toetsen

Aantal 

herkansingen 

regulier

Aantal 

herkansingen 

2021

0 1 2

1 1 2

2 0 1



Belangrijke datums (1)

5 april Start digitaal flexibele 

examens

23 april Leerlingen melden 

voorkeur 1e en 2e

tijdvak

16 mei Uiterlijk melden se 

resultaten in BRON 

(geldt ook voor 

vakken zonder CE)

17 mei Start eerste tijdvak

10 juni N-term eerste tijdvak



Belangrijke datums (2)

14 juni Start tweede tijdvak

16 juni N-term digitaal 

flexibele examens

2 juli N-term tweede 

tijdvak

6 juli Start derde tijdvak

15 juli N-term derde tijdvak

23 juli Laatste dag 

eindexamens 2021;

Start zomervakantie 

regio zuid



Zie voor actuele informatie:

www.platformsvmbo.nl/themas/cspe 

www.examenblad.nl

Het Examenloket

Webinar terugkijken?

Ppt webinar, FAQ’s, 
stappenplan PTA en 

downloads van 
relevante documenten 

2 en 3 maart a.s.:

CSPE voorlichtingen 
door CITO (inhoudelijke 

toelichting)


