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Algemene informatie

een SE in plaats van een CSPE



Een SE in plaats van een CSPE

Wat is anders?

‒ keuze wat wel/niet gebruiken, afhankelijk van ontbrekende deeltaken in SE’s

‒ geen normering o.b.v. afnamegegevens → advies-N-termen vanaf april

‒ distributie: zending A en C digitaal

‒ afnameperiode



Een SE in plaats van een CSPE

Wat is hetzelfde?

‒ volledige CSPE is inzetbaar: opdrachten, digitale bestanden, minitoetsen, …

‒ data van ontvangst documenten en bestanden

‒ geheimhouding

‒ ondersteuning

‒ onvolkomenheden melden



Belangrijke data cspe’s

al beschikbaar of ontvangen:

- voorbeeld-minitoetsen (inplanbaar en openbaar)

- info over de versie: rood/blauw

- digitaal: 9-2 zending A (Instructies en grijze-vlekkenexemplaren)

- wachtwoorden eerste en tweede afname

8 maart zending B (opgaven & bijlagen)

9 maart digitaal: zending C (CV’s & digitale bestanden)

9 maart start afnameperiode cspe’s

begin april bekendmaking advies-N-term per onderdeel

23 juli laatste dag afnameperiode cspe’s



Inhoud per onderdeel
aandachtspunten uit instructie voor 
examinator en grijze vlekken



Overzicht onderdeel A secretarieel
BB KB GL

1. planning maken
2. gegevens controleren 

en verwerken
3. medewerker 

beoordelen
4. presentatie maken
5. aan servicebalie 

werken

1. planning maken
2. routeplanning maken
3. medewerker 

beoordelen
4. aan servicebalie 

werken
5. presentatie maken

1. planning maken
2. post verzendklaar 

maken
3. medewerker beoordelen
4. aan servicebalie werken
5. controleren/verwerken 

van wijzigingen
6. minitoets 



opdrachten aandachtspunten/bijzonderheden

planning maken • werktempo
• ICT: Excelbestand → knop Start

post verzendklaar (GL) • brievenweegschaal
• enveloppen formaat A4, A5 en A6 

aan servicebalie 
werken 

• akg 1
• ± 20 min., inclusief inlezen/beoordelen
• ICT: computer/printer aanwezig (KB/GL)

Aandachtspunten A secretarieel



BB KB GL

1. planning maken
2. deelnemerslijst maken
3. medewerker 

beoordelen
4. werkzaamheden bij 

servicebalie uitvoeren
5. uitnodiging maken

1. planning maken
2. klacht afhandelen
3. medewerker 

beoordelen
4. werkzaamheden bij 

servicebalie uitvoeren
5. presentatie maken

1. planning maken
2. deelnemerslijst maken
3. medewerker 

beoordelen
4. bezoekers ontvangen
5. uitnodiging maken
6. minitoets 

Overzicht onderdeel A secretarieel



opdrachten aandachtspunten/bijzonderheden

planning maken • werktempo
• ICT: Excelbestand → knop Start

werkzaamheden bij 
servicebalie uitvoeren 
(BB/KB),
bezoekers ontvangen (GL)

• akg 1
• ± 20 min., inclusief inlezen/beoordelen
• thermoskan/servies
• telefoon (GL)

Aandachtspunten A secretarieel



BB KB

1. offerte opstellen
2. facturen invoeren
3. offertes vergelijken
4. resultaatberekening uitvoeren

1. uitbreidingsplan beoordelen
2. offerte opstellen
3. omzetberekeningen maken
4. minitoets

Overzicht onderdeel B administratie



opdrachten aandachtspunten/bijzonderheden

resultaatberekening (BB) • op papier
• voorgestructureerd

uitbreidingsplan (KB) • op papier
• voorgestructureerd

omzetberekeningen (KB) • ICT: Excel

Aandachtspunten B administratie



BB KB

1. factuur opstellen
2. banktransacties invoeren
3. resultaatberekening uitvoeren
4. binnengekomen facturen 

controleren

1. factuur opstellen
2. resultaatberekening uitvoeren
3. binnengekomen facturen controleren
4. minitoets

Overzicht onderdeel B administratie



opdrachten aandachtspunten/bijzonderheden

banktransacties (BB) • ICT: Excel (eenvoudig ‘administratiesysteem’)

resultaatberekening • op papier
• voorgestructureerd

Aandachtspunten B administratie



BB KB

1. levering controleren
2. vrachtkosten berekenen
3. besteladvies berekenen
4. minitoets

1. levering controleren
2. vrachtkosten berekenen
3. voorraadveranderingen verwerken en 

besteladvies berekenen 
4. minitoets

Overzicht onderdeel C logistiek



opdrachten aandachtspunten/bijzonderheden

levering 
controleren

• akg 1
• ± 20 min.
• pakbon/retourformulier zelf samenstellen → EAN-code
• verzenddoos, bescherm- en opvulmateriaal, verpakkingstape-

afroller, paklijstenvelop
• werkplek, met o.a. brievenbak en tafelwagen
• ICT: computer/printer aanwezig

Aandachtspunten C logistiek



BB KB

1. order verzendklaar maken
2. intern bestelformulier verwerken
3. voorraadveranderingen verwerken en 

besteladvies berekenen
4. minitoets

1. order verzendklaar maken
2. vragen beantwoorden over het 

assortiment
3. voorraadadministratie bijwerken en 

het besteladvies berekenen
4. minitoets

Overzicht onderdeel C logistiek



opdrachten aandachtspunten/bijzonderheden

order 
verzendklaar 
maken

• akg 1
• ± 20 min.
• verzenddoos, bescherm- en opvulmateriaal, verpakkingstape-

afroller, paklijstenvelop
• werkplek, met o.a. meerdere brievenbakken
• ICT: computer/printer aanwezig

Aandachtspunten C logistiek



BB KB GL

1. reclamebord maken
2. artikelpresentatie 

maken
3. klantengesprek voeren
4. terugkijken 

klantengesprek
5. kassa gebruiksklaar 

maken
6. minitoets

1. reclamebord maken
2. artikelpresentatie 

maken
3. klantengesprek voeren
4. terugkijken 

klantengesprek
5. consumentenprijs 

vaststellen
6. minitoets

1. promotie-actie kiezen
2. poster maken
3. vragen over 

artikelkennis 
beantwoorden en 
artikelinformatie 
volledig maken

4. klantengesprek voeren
5. terugkijken 

klantengesprek

Overzicht onderdeel C (GL) / D (BB/KB) commercieel



opdrachten aandachtspunten/bijzonderheden

reclamebord 
maken (BB/KB)

• akg: 6
• ICT: computer/(kleuren)printer + diverse materialen

artikelpresentatie 
maken (BB/KB)

• akg: 6
• artikelen uit artikelgroep tuingereedschap
• presentatietafel, achterwand, hulpmiddelen, 

opbouwmaterialen 

klantengesprek 
voeren

• akg: 1
• servicebalie met kassa met geldlade, (simulatie)munten, 

(simulatie)bankbiljetten

kassa gebruiksklaar 
maken (BB)

• akg: 6
• geldlade(s), (simulatie)munten, (simulatie)bankbiljetten

Aandachtspunten C (GL) / D (BB/KB) commercieel



BB KB GL

1. poster maken
2. artikelpresentatie 

maken
3. klantengesprek voeren
4. terugkijken 

klantengesprek
5. kas opmaken
6. minitoets

1. poster maken
2. artikelpresentatie 

maken
3. klantengesprek voeren
4. terugkijken 

klantengesprek
5. psychologische prijzen 

vaststellen
6. minitoets

1. presentatie maken
2. vragen over 

artikelkennis 
beantwoorden

3. klantengesprek voeren
4. terugkijken 

klantengesprek

Overzicht onderdeel C (GL) / D (BB/KB) commercieel



opdrachten aandachtspunten/bijzonderheden

poster maken 
(BB/KB)

• akg: 6
• ICT: computer/(kleuren)printer + diverse materialen

artikelpresentatie 
maken (BB/KB)

• akg: 6
• artikelen uit artikelgroep kaarsen
• presentatietafel, achterwand, hulpmiddelen, 

opbouwmaterialen 

klantengesprek 
voeren

• akg: 1
• servicebalie
• ICT: computer/printer (BB/KB)

kas opmaken (BB) • akg: 6
• geldlade(s), (simulatie)munten, (simulatie)bankbiljetten
• ICT: computer

Aandachtspunten C (GL) / D (BB/KB) commercieel



GL GL

1. vragen beantwoorden en 
berekeningen maken over 
spaarkaarten

2. vragen beantwoorden over 
artikelpresentatie

3. minitoets

1. vragen beantwoorden en 
berekeningen maken over 
verzorgingsgebied

2. vragen beantwoorden over afzet
3. minitoets

Overzicht onderdeel B commercieel



Beoordelen en normeren

bij CSPE (delen) als SE 



• School is verantwoordelijk voor beoordeling en normering.

• Advies: beoordeel conform correctievoorschrift.

• Normering:

➢ Advies-N-term is bruikbaar als een heel onderdeel is afgenomen.

➢ Anders: zelf normering bepalen.

Beoordelen en normeren



FAQ (veel gestelde vragen)
van tevoren toegezonden



In de Instructie Examinator staat steeds een richttijd voor het onderdeel. 
Moet ik mij daaraan houden?

Bij een SE-toets bepaalt de school zelf de tijdsduur.

Maar de advies-N-term per onderdeel is mede gebaseerd op deze richttijd.

FAQ (veelgestelde vragen en antwoorden) 1



Hoe bepaal ik welke opdrachten uit het CSPE ik kan gebruiken om in de PTA-
toetsing te voldoen aan de eis ‘dekking alle deeltaken’? 

U heeft hiervoor nodig:

• het overzicht deeltaken (site Examenblad)

• de syllabus

• de materialen uit zending A, B en C

• uw eigen ervaring. 

FAQ 2



Mag ik ook alleen minitoetsen gebruiken? 

Ja, dat mag.

Let op een passende verhouding tussen praktijk en theorie.

Een aanpassing in toetsvorm kan in het nadeel van de leerling uitvallen 
en dat mag niet. 

FAQ 3



Mogen wij gebruik maken van een combi van de minitoetsen van de blauwe 
en rode versie CSPE? En zo ja, mag dat dan alleen via Facet of ook op andere 
wijze?

Dat is toegestaan, maar alleen via Facet.

FAQ 4



Worden er onderdelen uit het CSPE gehaald die vanwege Corona niet 
uitvoerbaar zijn?

Nee, in het cspe 2021 van E&O zijn geen onderdelen of opdrachten die niet 
uitvoerbaar zijn met inachtneming van de Coronarichtlijnen van de overheid.

FAQ 5



Mogen we het oude examen van 2020 gebruiken als oefenmateriaal?

Nee, dat is niet toegestaan.

De examendocumenten van de cspe’s 2020 zijn opgehaald.

Scholen hebben ook de opdracht gekregen om de digitale examenbestanden 
te vernietigen.

FAQ 6



Waar vind ik wat?
Handige links examenblad, ondersteuning, oefenmateriaal en meer



Ook bekijken

webinar 1 CvTE VMBO Examens 20-21 – net even anders

Webinar 2 CvTE VMBO Examens 20-21 (4 februari)

FAQ n.a.v. webinar stichting Platforms vmbo

Oefenmateriaal

cspe’s 2017-2019

minitoetsen oefenen in Facet (in Google Chrome of Microsoft Edge)

Handige links

https://www.youtube.com/watch?v=Brey6_nqQ-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ijb-ocfmiAI
https://www.platformsvmbo.nl/themas/cspe2021/faqs-n-a-v-webinar-examens-15-januari-2021
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal/vmbo-bb-2019-2018-2017
https://oefenen.facet.onl/


handreiking Examinering van het beroepsgerichte profielvak in 
schooljaar 2020-2021 | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Examenblad algemeen

brochure Examinering beroepsgerichte profielvakken 2021

Overzicht deeltaken per examenonderdeel

Instructie voor examinator: algemene richtlijnen en aanwijzingen

Correctievoorschrift: algemene richtlijnen en aanwijzingen

brochure Kandidaten met een beperking

informatie over gebruik Examenlijn

Examenblad specifiek E&O 2021

examenprogramma E&O

syllabus E&O

septembermededeling E&O versie blauw en rood

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/11/20/handreiking-examinering-beroepsgerichte-profielvak-schooljaar-2020-2021
https://www.examenblad.nl/document/v1-1-16-dec-brochure-examinering/2021/vmbo-kb/f=/Brochure_Examinering_beroepsgerichte_profielvakken_2021_-_versie_1.1_16-dec.pdf
https://www.examenblad.nl/document/overzicht-deeltaken-cspe-2021/2021/vmbo-kb/f=/Overzicht_Deeltaken_cspe_2021_def2.pdf
https://www.examenblad.nl/examendocument/2021/afnameperiode-profielvak-cspe-s/bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-bb-bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-kb-bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-gl-produceren-installeren-en-energie-vmbo-bb-produceren-installeren-en-energie-vmbo-kb-produceren-installeren-en-energie-vmbo-gl-mobiliteit-en-transport-vmbo-bb-mobiliteit-en-transport-vmbo-kb-mobiliteit-en-transport-vmbo-gl-zorg-en-welzijn-vmbo-bb-zorg-en-welzijn-vmbo-kb-zorg-en-welzijn-vmbo-gl-economie-en-ondernemen-vmbo-bb-economie-en-ondernemen-vmbo-kb-economie-en-ondernemen-vmbo-gl-media-vormgeving-en-ict-vmbo-bb-media-vormgeving-en-ict-vmbo-kb-media-vormgeving-en-ict-vmbo-gl-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-bb-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-kb-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-gl-groen-vmbo-bb-groen-vmbo-kb-groen-vmbo-gl-dienstverlening-en-producten-vmbo-bb-dienstverlening-en-producten-vmbo-kb-dienstverlening-en-producten-vmbo-gl/instructie-voor-de-examinator/2021/f=/ie_cspe_algemeen_in_format_2021.pdf
https://www.examenblad.nl/examendocument/2021/afnameperiode-profielvak-cspe-s/media-vormgeving-en-ict-vmbo-gl-mobiliteit-en-transport-vmbo-kb-groen-vmbo-gl-groen-vmbo-bb-mobiliteit-en-transport-vmbo-bb-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-gl-media-vormgeving-en-ict-vmbo-bb-zorg-en-welzijn-vmbo-bb-zorg-en-welzijn-vmbo-gl-economie-en-ondernemen-vmbo-gl-dienstverlening-en-producten-vmbo-kb-groen-vmbo-kb-produceren-installeren-en-energie-vmbo-gl-zorg-en-welzijn-vmbo-kb-produceren-installeren-en-energie-vmbo-bb-bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-gl-bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-bb-mobiliteit-en-transport-vmbo-gl-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-kb-economie-en-ondernemen-vmbo-bb-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-bb-produceren-installeren-en-energie-vmbo-kb-bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-kb-economie-en-ondernemen-vmbo-kb-dienstverlening-en-producten-vmbo-bb-media-vormgeving-en-ict-vmbo-kb-dienstverlening-en-producten-vmbo-gl/correctievoorschrift-profielvak/2021/vmbo-kb/f=/cv_cspe_algemeen_in_format_2021_2.pdf
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kandidaten-met-een-8/2021/vmbo-kb/f=/brochure_kandidaten_met_een_beperking_VO_2021_3.pdf
https://www.examenblad.nl/organisatie/examenlijn/2021/vmbo-kb
https://www.examenblad.nl/examenstof/economie-en-ondernemen-vmbo-2/2021/f=/Examenprogramma_E&O_2021_publicatieversie.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-economie-en/2021/f=/21_Syllabus_EO_versie_2_1_2021_met_wijzigingen_zichtbaar_def.pdf
https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/vakspecifieke-info-economie-en-2/2021


Ondersteuning

Examenloket: eventuele fouten, alle vragen, in ieder geval t.a.v. :

• wet-/regelgeving

• inhoud

• afnamecondities

Helpdesk Cito: systeemtechnische eisen applicaties

Helpdesk Facet: systeemtechnische zaken t.a.v. minitoetsen

Stichting Platforms VMBO: aanpassingen PTA

https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/examenloket.jsp
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/tools-en-informatie-voor-docenten/helpdesk-handleidingen-systeembeheer
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet/documentatie-en-contact/contact-over-facet.jsp
https://www.platformsvmbo.nl/themas/cspe2021/faqs-n-a-v-webinar-examens-15-januari-2021


Succes met de voorbereiding 
en de afname!
Neem gerust contact op met het Examenloket bij vragen of onduidelijkheden!



Beantwoording chat-vragen

Alle vragen en antwoorden worden op de SPV-site gepubliceerd.

Ook degene die nu niet aan de orde kunnen komen.


