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Algemene informatie



Een SE in plaats van een CSPE

• Wat is anders dit jaar
o keuze wat wel/niet gebruiken
o keuze uit aangewezen kleur (rood/blauw) én andere kleur
o geen Wolfgegevens invoeren
o geen normering o.b.v. afnamegegevens → advies N-term vanaf april
o verzending aan de scholen (A en C digitaal)
o afnameperiode

• Wat is hetzelfde
o volledig CSPE inzetbaar: boekjes, digitale bestanden, minitoetsen in Facet
o datum van ontvangst
o geheimhouding
o ondersteuning
o onvolkomenheden melden



Belangrijke data voor de cspe’s

al beschikbaar voorbeeldminitoetsen (inplanbaar en openbaar)

of ontvangen bekendmaking te gebruiken versie

ontvangst zending A (digitaal)

bekendmaking wachtwoorden eerste en tweede afname

8 maart ontvangst zending B

9 maart ontvangst zending C (digitaal)

9 maart start afnameperiode cspe’s

begin april bekendmaking advies N-term per onderdeel

23 juli laatste dag afnameperiode cspe’s



veelgestelde vragen
(en antwoorden)



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

Wanneer een school het hele onderdeel afneemt, is deze tijd niet verplicht, 
maar een advies. Bij een opdracht binnen een schoolexamen is het aan de 
school om zelf de tijdsduur te bepalen. 

Hoe bepaal ik welke opdrachten uit het CSPE ik het beste kan gebruiken? 

Als u een SE voor een bepaalde deeltaak nodig heeft, kiest u uit het CSPE de 
opdracht die gaat over die deeltaak. Dat kunt doen u op basis van uw kennis en 
ervaring als docent maar u kunt ook gebruik maken van het overzicht deeltaken 
in het CSPE dat staat op de site van Examenblad.

veelgestelde vragen en antwoorden



Mag ik ook alleen minitoetsen gebruiken? 

Ja, dat mag. Let er wel op dat de verhouding tussen praktijk en theorie klopt. 
Een aanpassing van praktijkopdracht naar theorieopdracht kan in het nadeel 
van de leerling uitvallen en dat mag niet. 

Mogen wij gebruik maken van soms een minitoets van de rode versie en 
soms een van de blauwe versie voor dezelfde leerling? 

Ja, dat is toegestaan, maar alleen per hele minitoets.

En zo ja, mag dat dan alleen via Facet of ook op andere wijze (bijvoorbeeld 
op papier)?

Bij het afnemen van minitoetsen dient u gebruik te maken van Facet. 



Mogen we het examen van 2020 ook gebruiken?

Nee, dat is niet toegestaan. De examendocumenten van de cspe’s 2020 zijn 
opgehaald. Scholen hebben de opdracht gekregen om de digitale bestanden te 
vernietigen.

Als we ervoor kiezen uit onderdeel A bijvoorbeeld de kookopdracht te laten 
doen door de leerlingen, gebruiken we dan de andere kleur kookopdracht als 
herkansing?

Dat is een mogelijkheid, maar de kookopdracht kent voor elke kleur CSPE twee  
varianten. U kunt ook de andere variant van dezelfde kleur gebruiken als 
herkansing.

Mag je ook per onderdeel (A,B,C,D) opdrachten weglaten?

Jazeker. Als school kunt u zelf bepalen welke opdrachten uit elk onderdeel van het 
CSPE u wilt gebruiken. Het N-term advies geldt alleen voor een heel onderdeel.



Inhoud en aandachtspunten 
per onderdeel



• Per onderdeel aparte (korte) instructie examinator 

• Per onderdeel apart CV

• Algemene instructie examinator en algemeen deel correctievoorschrift 
(Examenblad.nl)

• Informatie voor kandidaat digitaal (algemeen en specifiek)

Algemene informatie



• Praktisch: gerecht bereiden, bijlage variant a en variant b

Suggesties voor afname op 1,5 m afstand bij gerecht bereiden:

• Voldoende ruimte tussen de kookwerkplekken

• Aantal kandidaten tegelijk zo nodig beperken

• Ingrediënten per kandidaat klaarzetten

• Richtlijnen RIVM

Blauw BB/KB onderdeel A 
module 1 mens en gezondheid



• GL: geen minitoets

• Presentatie maken, werktempo, (werktempo niet bij GL), examinator houdt 
de tijd bij

• Filmpje praktijksituatie, uitwerkbijlage variant a en variant b (niet bij GL)

• GL: tekst aanpassen op computer

Blauw BB/KB/GL onderdeel B 
module 2 mens en omgeving (bij GL module 3)



• Opdracht ‘zinnen beoordelen’, niet bij GL

• Minitoets bij GL, niet bij BB/KB

Suggesties voor afname op 1,5 m afstand bij knutselwerk en werkkaart:

• Benodigde materialen per kandidaat klaarzetten

• Voldoende ruimte tussen de werkplekken

• Aantal kandidaten tegelijk zo nodig beperken

• Richtlijnen RIVM 

Blauw BB/KB/GL onderdeel C
module 3 mens en activiteit



• EHBO, rollenspel

o vragen rollenspeler & mondelinge vragen examinator (niet bij BB)

• Zorg op maat, rollenspel

o pdf (dvd) 2 keer printen

o terugkijken: zónder videofragment

• GL: hulpmiddelen, werktempo: (ICT) tijd wordt bijgehouden in bestand

Blauw BB/KB onderdeel D, GL onderdeel A
module 4 mens en zorg



• Richtlijnen RIVM (bv. mondkapje, handen wassen, handschoenen)

• Rollenspel kan op 1,5 m afstand uitgevoerd worden (kan beoordeeld 
worden volgens cv)

• M.u.v. de praktische handelingen, suggesties:

o Uitvoeren op een pop of deel van een pop (EHBO)

o Rollenspel even onderbreken, examinator stelt vragen aan de kandidaat 
over de praktische handeling(en) (zie beoordelingsaspecten in cv)

Suggesties voor afname op 1,5 m afstand
EHBO en zorg op maat



• Praktisch: gerecht bereiden, bijlage variant a en variant b

Suggesties voor afname op 1,5 m afstand bij gerecht bereiden:

• Zie blauw onderdeel A

Rood BB/KB onderdeel A 
module 1 mens en gezondheid



• GL: geen minitoets

• Presentatie maken: zie blauw onderdeel B

• Aanpassingen en materialen beoordelen (ICT), niet bij GL

• GL: verslag aanpassen (ICT)

• Gesprek voeren, rollenspel 

o pdf (dvd) vooraf printen in kleur voor kandidaat én rollenspeler, 
ivm 1,5 m afstand

Rood BB/KB/GL onderdeel B 
module 2 mens en omgeving (bij GL module 3)



• Opdracht ‘zinnen beoordelen’, niet bij GL

• Minitoets bij GL, niet bij BB/KB

Suggesties voor afname op 1,5 m afstand bij knutselwerk en werkkaart:

• Zie blauw onderdeel C  

Rood BB/KB/GL onderdeel C 
module 3 mens en activiteit



• Zie blauw voor informatie over de opdrachten van dit onderdeel

• Zie blauw ‘Suggesties voor afname op 1,5 m afstand’

Rood BB/KB onderdeel D, GL onderdeel A 
module 4 mens en zorg



Correctievoorschrift 



• School is verantwoordelijk voor beoordeling

• Advies om conform correctievoorschrift te beoordelen:

o bij afname van heel onderdeel kan de advies N-term als uitgangspunt 
dienen

o bij afname van 1 of meerdere opdrachten uit een onderdeel zelf 
normering bepalen

Beoordelen en normeren



Ondersteuning bij gebruik 
van het CSPE als SE



• Examenlijn: melding onvolkomenheden, fouten in examens, vragen inhoud

• Helpdesk Cito: technische vragen over digitale bestanden, behalve Facet

• DUO/Facet Helpdesk: technische vragen over afname opdrachten in Facet

• Examenloket: vragen over de regelgeving

• SPV: vragen over toepassing regelgeving en vragen over SE/PTA

ondersteuning



Waar vind ik wat?



Examenblad

brochure examinering beroepsgerichte profielvakken 2021

handreiking examinering van het beroepsgerichte profielvak in schooljaar 2020-2021

overzicht deeltaken per onderdeel

instructie voor examinator algemene richtlijnen en aanwijzingen

correctievoorschrift algemene richtlijnen en aanwijzingen

brochure kandidaten met een beperking

informatie examenlijn

informatie examenloket

Links
algemene informatie

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.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/11/20/handreiking-examinering-beroepsgerichte-profielvak-schooljaar-2020-2021
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/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
Cspe’s 2017-2019


Oefenmateriaal

cspe’s 2017-2019 
minitoetsen oefenen in Facet (alleen in Google Chrome!)

Facet
informatie over Facet 

Links
oefenmateriaal & Facet

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal/vmbo-bb-2019-2018-2017
https://oefenen.facet.onl/
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet/


Succes met de voorbereiding 
en de afname!
Voor vragen over deze presentatie: 

katelijne.termaat@cito.nl of josé.chermin@cito.nl

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met het Examenloket.


