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Geachte leden, 
 
 
 
Ook in 2022 worden er, als gevolg van de Covid 19 pandemie, aanpassingen doorgevoerd 
rond de Centrale examens voor het voortgezet onderwijs. Woensdag 26 januari spreekt u 
in uw commissie over deze aanpassingen.  
De voormalig minister voor Onderwijs, dhr. Slob, heeft u net voor het kerstreces 
geïnformeerd over de aanpassingen die hij door wil voeren (brief 17 december 2021 
Refenrentienummer 30413461). In grote lijnen komen deze aanpassingen voor de avo-
vakken overeen met de aanpassingen zoals ze golden in het examenjaar 2021. Echter voor 
de beroepsgerichte programma’s in het vmbo is er voor het derde jaar op rij voor een 
andere uitvoering gekozen, een ingewikkelde uitvoering, waarvoor we graag uw aandacht 
vragen. De keus die voor het GSPE is gemaakt betekent dat voor vmbo-leerlingen (vmbo 
basis, kader en gemengde leerweg) als enige groep in het voortgezet onderwijs, een 
zwaarder regime geldt, als het gaat over het Centrale Examen, ten opzichte van vorig 
examenjaar.  
 
Waar gaat het over:  
Beroepsgerichte programma’s in het vmbo worden afgesloten met een CSPE, een centraal, 
schriftelijk en praktisch examen. Deze examens gaan over het beroepsgerichte profielvak 
dat leerlingen gevolgd hebben. Een profielvak bestaat voor leerlingen in de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg uit vier profielmodulen, twee van deze profielmodulen 
moeten gevolgd en afgesloten worden door leerlingen in de gemengde leerweg. Een 
school kan ervoor kiezen om voorafgaand aan het CSPE schoolexamens af te nemen. Dit 
hoeft niet, een school kan er ook voor kiezen alleen centraal examen (het CSPE) af te 
nemen. 
Een CSPE is een omvangrijk examen (tussen de 240 en 900 minuten) waarin leerlingen 
laten zien dat ze vaardigheden beheersen en, via zogenaamde minitoetsen,  
laten zien dat ze kennis beheersen. Een CSPE bestaat voor leerlingen in de  
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg uit vier onderdelen, voor leerlingen  
in de gemengde leerweg uit drie of vier. Profielmodulen en examenonderdelen  
komen niet altijd een-op-een met elkaar overeen. Een CSPE onderdeel  



 
 
 
 
 
kan dus meer dan één profielmodule toetsen. 
 
In 2020 en 2021 is ervoor gekozen het profielvak af te sluiten met een schoolexamen (SE) 
in plaats van een CSPE. In een schoolexamensetting konden leerlingen laten zien dat ze 
de gevraagde vaardigheden en kennis beheersten. In 2020 mocht het CSPE materiaal niet 
gebruikt worden voor het SE, in 2021 wel. Dit is door ongeveer 50% van de scholen 
gedaan. 
Voor 2022 is gekozen voor het afsluiten van het beroepsgerichte profielvak met deels een 
CSPE en deels een SE. Daarvoor zijn twee CSPE onderdelen aangewezen die verplicht 
afgenomen moeten worden. De deeltaken van een profielvak die niet met deze CSPE 
onderdelen worden afgesloten moet een school afsluiten met een SE. Daarbij wordt 
geadviseerd het CSPE materiaal te gebruiken.  
Wat nog niet in de brief van minister Slob staat, maar intussen wel duidelijk is, is dat het 
CSPE-cijfer, net als andere jaren als het hele CSPE afgenomen wordt, wél voor 50% 
meetelt bij het eindcijfer voor het profielvak terwijl er nu maar twee onderdelen centraal 
getoetst worden. Het eindcijfer voor het profielvak (CSPE én SE samen) telt vervolgens 
mee bij de zogenoemde 5.5 regel. (Deze regel houdt in dat een leerling gemiddeld een 5.5 
moet halen voor zijn centrale examens, cijfers behaald voor SE’s tellen daarbij normaal 
gesproken niet mee). 
 
In september 2021 heeft de Stichting platforms vmbo (SPV1), net als in 2020, een 
onderzoek uitgevoerd naar de vertraging van vierdejaars leerlingen, met name in de 
beroepsgerichte programma’s. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft SPV 
het ministerie geadviseerd de examinering van het beroepsgerichte profielvak in 2022 op 
dezelfde manier vorm te geven als in 2021.  
Dit advies is eind oktober 2021 uitgebracht. Snel daarna bleek dat de situatie op de scholen 
rond opgelopen leerachterstanden, vanwege Covid 19, slechter werd. Dit bracht SPV ertoe 
om in overleg met het ministerie over de examens 2022, erop aan te dringen voor de 
beroepsgerichte programma’s dezelfde keuze te maken als in 2021: CSPE wordt SE en 
scholen wordt dringend geadviseerd bij het SE de CSPE-opdrachten te gebruiken. Wij 
vinden het verkeerd dat hier niet voor gekozen is. De regeling waarvoor nu gekozen is, is 
voor scholen moeilijk uitvoerbaar, omdat: 
- De situatie als gevolg van Covid 19 in het beroepsgerichte onderwijs slechter is 

geworden. Door Covid 19 kunnen lessen niet doorgaan, omdat óf leerlingen óf 
docenten, of beide, besmet thuis zitten. Hierdoor krijgen leerlingen minder les dan 
gewenst. Het kan dan zijn dat een onderwerp dat in het CSPE aan de orde komt niet in 
de lessen geoefend is. Vaardigheden leren leerlingen door te oefenen en oefenen van 
beroepsgerichte programma-onderdelen kan niet thuis. 
Door onderdelen die weinig aan de orde zijn geweest naar een later moment in het 
onderwijs en het examen te plaatsen zou onderwijs- en oefentijd ingehaald kunnen 
worden, echter door de regels rond examens (zie hierna) ontbreekt die tijd.  

- De regel dat het SE-cijfer 10 dagen voor de start van het CSPE bekend moet zijn blijft 
gehandhaafd, waardoor delen van het profielvak heel vroeg afgesloten moeten 
worden. Dit maakt dat er weinig tot geen extra tijd is voor extra les of om te oefenen 
voor het examen. Hierdoor wordt de vertraging van leerlingen niet ingelopen. 

- Omdat profielmodulen en examenonderdelen niet één op één overeenkomen ontstaat 
er een erg ingewikkeld schema van onderdelen die in het CSPE aan de orde komen 
en onderdelen die in het SE getoetst moeten worden. 

 
1 In SPV werken platforms voor beroepsgerichte docenten in het vmbo samen. De platforms 
vertegenwoordigen de overgrote meerderheid van docenten die lesgeven in een beroepsgericht 
programma. 



Dit vraagt veel extra uitleg en uitzoekwerk voor de docenten in de scholen in een toch 
al drukke tijd. 
Docenten moeten niet alleen uitzoeken of een onderdeel in het CSPE of in het SE aan 
de orde komt, maar moeten ook hun PTA aanpassen, hetgeen tijd kost, niet alleen 
voor de aanpassingen, maar ook vanwege de procedure die vervolgens gevolgd moet 
worden om het PTA vast te stellen. 

- Er is discussie over de vraag of onderdelen die met een CSPE worden afgetoetst 
dekkend en valide zijn afgetoetst, bijv. omdat ze alleen de theorie van een onderdeel in 
een minitoets aan de orde komt. Scholen moeten bepalen of ze onderdelen extra af 
willen toetsen, hetgeen extra druk legt op de schoolexamens. 

- De profielonderdelen die met een CSPE worden afgesloten tellen onevenredig zwaar 
mee bij het bepalen van het eindcijfer voor het profielvak. 

 
SPV pleit ervoor het CSPE ook in 2022 af te nemen als een SE. Dit om scholen zoveel 
mogelijk ruimte en flexibiliteit te bieden als het gaat om het optimaal benutten van de nu 
beschikbare onderwijstijd en om kwaliteit van toetsing te kunnen blijven garanderen. Dit 
geeft docenten meer flexibiliteit om het examen in te richten passend bij de situatie van de 
leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat vmbo-docenten de schoolexamens zorgvuldig 
afnemen en dat de resultaten een goede weergave zijn van wat leerlingen beheersen en 
kennen. Uiteraard zullen we scholen adviseren daarbij gebruik te maken van de al 
ontwikkelde CSPE’s 
 
Tenslotte vragen we uw aandacht voor het moment waarop de examenuitslag bekend 
gemaakt wordt. Net als in 2021 krijgen vmbo-leerlingen ook 2022 pas een week later dan 
leerlingen van mavo, havo en vwo -scholen bericht of ze geslaagd zijn. Dit geeft geen goed 
signaal aan vmbo-leerlingen en wij vragen u dan ook hiervoor in het debat aandacht te 
vragen. 
 
We realiseren ons dat de afsluiting van het beroepsgerichte programma in het vmbo een 
ingewikkeld thema is en zijn graag bereid een nadere toelichting te geven.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Jan van Nierop 
Voorzitter SPV 
 
 


