
CSPE Groen 2021
gebruiken als schoolexamen
Informatie voor examinatoren



Aangenaam!



Algemene informatie



Een SE in plaats van een CSPE

• Wat is anders t.o.v.  ‘normaal’

‒ keuze wat wel/niet gebruiken

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

‒ distributie (A en C digitaal)

‒ afnameperiode

• Wat is hetzelfde

‒ volledig CSPE inzetbaar: boekjes, digitale bestanden, vragen in Facet

‒ datum van ontvangst

‒ geheimhouding

‒ ondersteuning

‒ 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



Inhoud per onderdeel/module
a.d.h.v. aandachtspunten uit 
septembermededelingen en instructie voor 
examinator en grijze vlekken



Onderdeel A – versie rood en blauw BB en KB (PM1) 
opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

AF) minitoetsvragen maken 
‘praktische’ opdrachten     

• in Facet
• inschatting tijdsduur: ongeveer 65 minuten

hooi beoordelen (rood)
ruwvoer herkennen (blauw)

• pdf stickervel met etiketten uitprinten (blauw)

een rantsoen samenstellen • benodigdheden zie IE
• akg = 10

kunstmelk aanmaken • benodigdheden zie IE
• akg = 10
• vooraf bedenken wat er met de melk moet gebeuren

adviesrichttijd totaal 115 minuten 



Onderdeel A deel in Facet
schermafdrukken voorbeeldtoets 2020



Vanaf 2020: Vanaf 2022 ook:

Profielen met een onderdeel in Facet



Flow van het onderdeel vanuit Facet

instructiefilm_kandidaat.MP4

Op de afname-dag begint de kandidaat in Facet.

• Inhoud Facet:

‒ Informatie voor de kandidaat

‒ Automatisch gescoorde vragen

‒ Handmatig te beoordelen vragen

• Dan:  Uitloggen, eventueel andere ICT opdracht(en) en 
praktijkopdracht(en) in praktijkruimte























Onderdeel A – versie rood en blauw BB en KB (PM 1) 

AF (opdrachten in Facet) aandachtspunten / 
bijzonderheden

• minitoetsvragen maken
• machines voor teeltwerkzaamheden herkennen
• een groenbemester kiezen (rood) of een akkerbloemen-

mengsel kiezen (blauw)
• vragen over een productieketen beantwoorden (alleen BB)
• het sorteren van een product beoordelen (alleen BB)
• milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen 

beoordelen (alleen KB)
• vragen over een melkgeitenbedrijf (rood) of melkveebedrijf 

(blauw) beantwoorden 

automatisch scoorbaar
automatisch scoorbaar
handmatig beoordelen 

automatisch scoorbaar
handmatig beoordelen
handmatig beoordelen

handmatig beoordelen

adviesrichttijd totaal 65 minuten



Onderdeel A – versie rood en blauw BB en KB (PM1) 
opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

AF) minitoetsvragen maken 
‘praktische’ opdrachten     

• in Facet
• inschatting tijdsduur: ongeveer 65 minuten

hooi beoordelen (rood)
ruwvoer herkennen (blauw)

• pdf stickervel met etiketten uitprinten (blauw)

een rantsoen samenstellen • benodigdheden zie IE
• akg = 10

kunstmelk aanmaken • benodigdheden zie IE
• akg = 10
• vooraf bedenken wat er met de melk moet gebeuren

adviesrichttijd totaal 115 minuten 



opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

een minitoets maken • in Facet
• inschatting tijdsduur: ongeveer 15 minuten

grondstoffen controleren

een e-mail schrijven • in Word 

gebakjes bereiden • standaard keukenuitrusting
• rest benodigdheden zie IE
• akg = 6
• inschatting tijdsduur: ongeveer 60 minuten

adviesrichttijd totaal 115 minuten 

Onderdeel B – versie rood en blauw BB (PM2) 



Onderdeel B – versie rood en blauw KB (PM2) 
opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

een minitoets maken • in Facet
• inschatting tijdsduur: ongeveer 15 minuten

een filmpje bekijken (alleen rood)
en een processchema maken 

• nodig in rood: mediaplayer

gebakjes bereiden • standaard keukenuitrusting
• rest benodigdheden zie IE
• akg = 6
• inschatting tijdsduur: ongeveer 60 minuten

een voicemailbericht beluisteren en 
een telefoonnotitie maken (alleen rood)

• nodig in rood: mediaplayer

een bestelling verwerken (rood)
berekeningen maken (blauw)

adviesrichttijd totaal 115 minuten 



Onderdeel A – versie rood en blauw GL (PM2) 
opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

een processchema maken • nodig in rood: mediaplayer

gebakjes bereiden • standaard keukenuitrusting
• rest benodigdheden zie IE
• zorgen voor voorverwarmde oven
• akg = 6
• inschatting tijdsduur: ongeveer 60 minuten

een terugkijkopdracht maken

een rekenopdracht maken (rood)
berekeningen maken en vragen 
beantwoorden (blauw)

adviesrichttijd totaal 80 minuten 



Onderdeel B – versie rood en blauw GL (PM2) 

BF (opdrachten in Facet) aandachtspunten / bijzonderheden

• grondstoffen controleren
• een e-mail schrijven
• een bestelling verwerken
• vragen beantwoorden
• minitoetsvragen maken

• als geheel in Facet
• alle opdrachten handmatig beoordelen
• minitoetsvragen automatisch scoorbaar

adviesrichttijd totaal 50 minuten 



Onderdeel C – versie rood en blauw BB en KB (PM3) 
opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

een informatiekaart (rood) / 
informatieposter (blauw) maken

• in Excel
• kaart of poster uitprinten als kandidaat klaar is

werkzaamheden van een hovenier 
beoordelen 

• in mediaplayer

de hoeveelheid bloemenzaad 
berekenen

• akg = 6

een insecten en vogelvriendelijke 
(rood) / diervriendelijke (blauw) 
tuin aanleggen

• werktempo-opdracht (40 minuten)
• akg = 6
• in IE kijken wat u klaar moet zetten per 

kandidaat en wat de kandidaat zelf moet pakken
• rest benodigdheden zie IE

adviesrichttijd totaal 95 minuten 



Onderdeel C – versie rood en blauw GL (PM3) 
opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

een minitoets maken • in Facet
• inschatting tijdsduur: ongeveer 15 minuten

werkzaamheden van een hovenier 
beoordelen 

• in mediaplayer

het aantal vissen in een aquarium 
bepalen (rood) / de grootte van een 
schildpaddenbak beoordelen (blauw)

een informatiekaart maken • in Excel
• kaart uitprinten als kandidaat klaar is

de waterkwaliteit bepalen • pdf wateranalysetabel uitprinten op A4
• rest benodigdheden zie IE
• akg = 10
• inschatting tijdsduur: ongeveer 15 minuten



Vervolg Onderdeel C – versie rood en blauw GL (PM3) 

opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

heesters (rood) / bomen en 
struiken (blauw) kiezen

• pdf bessenkalender of eigenschappen van 
bomen en struiken uitprinten op A4

de hoeveelheid bloemenzaad 
berekenen

• akg = 6

een insecten en vogelvriendelijke 
(rood) / diervriendelijke (blauw) 
tuin aanleggen

• werktempo-opdracht (40 minuten)
• akg = 6
• in IE kijken wat u klaar moet zetten per 

kandidaat en wat de kandidaat zelf moet pakken
• rest benodigdheden zie IE

adviesrichttijd totaal 125 minuten 



Onderdeel D – versie rood en blauw BB (PM4) 
opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

een plantenarrangement maken • pdf informatiebord printen op A3
• akg = 10
• rest benodigdheden zie IE

de verkoopprijs berekenen (rood) / 
een kostenberekening maken (blauw)

een artikelpresentatie maken • akg = 10
• rest benodigdheden zie IE

een klantgesprek voeren • akg = 1
• in de IE staan suggestie voor de organisatie
• 3 mondelinge vragen in IE / CV
• rest voorbereiding zie IE

terugkijken • in uitwerkbijlage die nu past uitgereikt mag

adviesrichttijd totaal 90 minuten 



opdrachten aandachtspunten / bijzonderheden

een klantgesprek voeren • akg = 1
• in de IE staan suggestie voor de organisatie
• rest voorbereiding zie IE

terugkijken • in uitwerkbijlage die nu pas uitgereikt mag

een bestelling verwerken • akg = 10
• rest benodigdheden zie IE

een boeket maken en inpakken • akg = 10
• rest benodigdheden zie IE

inkopen doen • in Excel

adviesrichttijd totaal 90 minuten 

Onderdeel D – versie rood en blauw KB (PM4) 



Correctievoorschrift 



• via portal van Cito beschikbaar

Correctievoorschrift



• school is verantwoordelijk voor beoordeling

• advies om conform correctievoorschrift te beoordelen:

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

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

Beoordelen en normering



FAQ (veelgestelde vragen)



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 wel mede gebaseerd op deze richttijd. 

Hoe bepaal ik welke opdrachten uit het CSPE ik kan gebruiken om aan mijn 
PTA te voldoen? 
Hiervoor heeft u het overzicht deeltaken (site Examenblad), de syllabus,  
materialen uit zending A, B en C en uw eigen ervaring nodig.  Als u 
bijvoorbeeld nog een SE voor deeltaak 1.3 nodig heeft, gaat u met behulp 
van het overzicht deeltaken na in welk onderdeel van het CSPE deze 
deeltaak zit. 
U pakt de syllabus en het desbetreffende opgavenboekje erbij en bepaalt op 
basis van uw eigen ervaring welke opdracht past bij de desbetreffende 
deeltaak.

FAQ (veelgestelde vragen en antwoorden)



Mag ik ook alleen minitoetsen gebruiken? 

Ja, dat mag. Let er wel op dat u geen praktijkopdrachten vervangt door 
theorie. Dit kan in het nadeel van de leerling uitvallen en dat mag niet. 
Zie FAQ site SPV over wat verstaan wordt onder aanpassen PTA ten 
nadele van leerlingen.

Mogen wij gebruikmaken 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?

Ja, dat is toegestaan, maar alleen via Facet. Minitoetsvragen kunnen niet 
‘fysiek’ worden opgenomen in een SE.

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 
examenbestanden te vernietigen.



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



Ook bekijken
webinar VMBO Examen 20-21 – net even anders (15 januari)
webinar VMBO Examen 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)
Facetonderdeel oefenen: inplanbaar via Facet app 

Meer uitleg over het onderdeel in Facet
informatie cspe-onderdeel in Facet
handleidingen Facet (o.a. over de correctiemodule)

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/
https://www.examenblad.nl/document/cspe-onderdeel-in-facet-bij-de/2021/f=/CSPE_onderdeel_in_Facet_-_dec_versie_def.pdf
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet/


Handreiking examinering van het beroepsgerichte profielvak in 
schooljaar 2020-2021 | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Examenblad algemeen

brochure examinering beroepsgerichte profielvakken 2021

overzicht welke 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 Groen

examenprogramma Groen

syllabus Groen

Septembermededelingen Groen 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/groen-vmbo-3/2021/f=/Examenprogramma_groen_2021_publicatieversie.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-groen-vmbo/2021/f=/21_Syllabus_Groen_versie_2_1_2021_met_wijzigingen_zichtbaar_def.pdf
https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/vakspecifieke-info-groen-4/2021


Ondersteuning

Examenloket

Helpdesk Cito

Helpdesk Facet

Stichting Platforms VMBO

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!
Aarzel niet om bij vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met het 
Examenloket!


