
CSPE’s 2022
in te zetten als SE
Voorlichtingsbijeenkomst 
8 en 9 februari 2022
Webinar door CvTE / Cito

Deel 1 



Deze voorlichtingsbijeenkomsten
• Vervolg op webinar SPV van 26 januari over mogelijkheden & regelgeving

‒ Profielvak toetsen met een SE; alle deeltaken opgenomen in het PTA
‒ Wat kan en mag met het cspe 2022
‒ Vragen vooraf

• Gericht op de concrete uitvoering
‒ Algemene informatie
‒ Voorbereiding op de afname
‒ Inhoud en afname van het cspe
‒ Correctie en normering
‒ Veelgestelde vragen
‒ Waar vind ik wat?



• Algemeen deel: vooraf opgenomen

• Mogelijkheid tot het stellen van vragen in de chat

• Daarna deel met toetsdeskundige(n) Cito: gelegenheid om vakinhoudelijke 
vragen te stellen

Indeling en vorm



Algemene informatie



CSPE in te zetten als SE
• Wat betekent dit?

‒ Keuze wat wel/niet gebruiken
‒ Geen Wolf-invoer; suggestie voor N-termen in april, per onderdeel
‒ Afnameperiode verruimd

• Wat is hetzelfde?
‒ Zending B -> volledig cspe beschikbaar, versie rood en blauw
‒ Aantallen afhankelijk van aangewezen eerste versiekleur
‒ Zending A en C digitaal via portal
‒ Geheimhouding CSPE
‒ Ondersteuning & onvolkomenheden melden



• PTA moet deeltaak-dekkend zijn
• Deeltaken overzicht beschikbaar
• Verantwoordelijkheid van school / bevoegd gezag

Informatie voor uw PTA



Belangrijke data voor de cspe’s
al beschikbaar voorbeeldminitoetsen (inplanbaar en openbaar)
of ontvangen: voorbeeldopdrachten Facet (inplanbaar en openbaar)

bekendmaking te gebruiken versie
ontvangst zending A (digitaal via portal)
ontvangst zending B
bekendmaking wachtwoorden eerste en tweede afname

15 februari ontvangst zending C (digitaal via portal)
16 februari onderdelen in Facet beschikbaar
half april suggestie voor N-termen per onderdeel
23 mei deadline inzenden scores voor normering
8 juni bekendmaking N-term aangewezen onderdelen
22 juli laatste dag onderdelen in Facet beschikbaar



Voorbereidingen



Met ‘grijze vlekken’–versie en Instructie voor de Examinator:
• inventaris controleren en materialen inkopen
• werkstukken zelf maken

Vanaf ontvangst van de examens:
• maak alle overige opdrachten zelf 
• bekijk alle filmpjes & animaties
• controleer de ICT-bestanden
• neem vooraf met collega’s de instructie examinator, het examen en het 

correctievoorschrift door
• bij vermeende onjuistheden: neem contact op met het Examenloket

Voorbereiding examinatoren



• Cspe’s 2018-2021
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/
centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal

• Minitoetsen en Facet voorbeeldopdrachten 2019-2021: openbaar
https://oefenen.facet.onl/

• Minitoetsen en Facet voorbeeldopdrachten: inplanbaar

• Informatie over Facet
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet/index.jsp 

Voorbereiding kandidaten (1 / 2)

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet/index.jsp


• Algemene instructiefilm over cspe’s
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-
onderwijs/belangrijk-voor-deze-examenperiode/instructie-cspe-leerling

• Specifieke instructiefilm per cspe-onderdeel
‒ In zending C

Voorbereiding kandidaten (2 / 2)

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/belangrijk-voor-deze-examenperiode/instructie-cspe-leerling


Inhoud en vorm cspe’s



• bij elke leerweg tenminste één onderdeel vanuit Facet
‒ Combinatie praktijk en Facet
‒ Voor meer informatie: november-webinars

• een ‘fallback’ van deze Facetopdracht

• een digitaal correctievoorschrift voor de vakken: BWI, D&P, MVI en PIE

Wat is er nieuw in 2022 bij de cspe’s



• Inhoud Facet (kan vakspecifiek zijn):
‒ Informatie voor de kandidaat
‒ Automatisch gescoorde vragen
‒ Handmatig te beoordelen vragen
‒ Eventueel: introductie op het vervolg van het onderdeel

Flow van het onderdeel vanuit Facet



• afnameplanner en afnameleider
• vooraf groepen aanmaken net zoals bij minitoetsen
• rekening houden met het nakijken
• nakijken via correctiemodule in Facet -> optie om alle vragen en 

antwoorden te zien

• voorbeeldtoetsen: openbaar en inplanbaar
• fallback van deze opdracht

Facetopdracht in het kort



Correctievoorschrift 



Op papier (pdf) en digitaal (Excel – 4 vakken)

Excel-applicatie:
• voor alle leerwegen bij BWI, D&P, PIE, en MVI 
• is inhoudelijk gelijk aan 1.1 uit de papieren versie
• geen 1.2 met (voorbeeld)uitwerkingen (alleen in papieren versie)
• is een bestand voor het hele cspe (op papier is het per onderdeel)
• telt automatisch scores bij elkaar op
• berekent automatisch cijfer als u een (eigen) N-term invult

Correctievoorschrift



• school is verantwoordelijk voor beoordeling

• advies om conform correctievoorschrift te beoordelen:
 bij afname van heel onderdeel kan de suggestie voor de N-term als 

uitgangspunt dienen
 bij afname van 1 of meerdere opdrachten uit een onderdeel zelf 

normering bepalen

Beoordelen en normeren



In een ‘normale examensituatie’ geldt

• beoordeel zuiver volgens het beoordelingsmodel

• beoordeel praktijkopdrachten bij voorkeur met twee examinatoren

• wijk niet zelfstandig af van het beoordelingsmodel  bij een fout wordt bij 
de normering rekening gehouden

• vul het contactformulier van het Examenloket in bij vermeende onjuistheden

Hoe moet je beoordelen?



In de situatie dat het onderdeel van het SE is

• Advies: beoordeel zuiver volgens het beoordelingsmodel

• Advies: beoordeel praktijkopdrachten bij voorkeur met twee examinatoren

• Advies: wijk niet zelfstandig af van het beoordelingsmodel  bij een fout wordt bij 
de normering rekening gehouden

• Advies: vul het contactformulier van het Examenloket in bij vermeende onjuistheden

Hoe moet je beoordelen?



- verduidelijking

- fout 

 aanvulling / mededeling  verrekening in normering 

Wat gebeurt er met gemelde onvolkomenheden?

Maak ook alstublieft gebruik van de enquête  evalueren en verbeteren



FAQ (veel gestelde 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 suggestie voor de  
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)



In Facet is verklanking van de tekst mogelijk. Mogen leerlingen die verklanking 
gebruiken?
De regelgeving in officiële CE’s is dat leerlingen met een dyslexieverklaring 
deze mogen gebruiken, andere leerlingen niet. In de situatie dat het een SE 
betreft, geldt hier het examenreglement van de school.
Hoe weet ik wat de inhoud is van een Facet-onderdeel om te kijken of dit in 
ons SE past?
In deze uitzonderlijke situatie en ook alleen dit jaar is het toegestaan om een 
test-afname met een test-leerling te doen. U maakt een test-leerling aan, plant 
een test-afname in en maakt het onderdeel als leerling. Als docent kunt u 
vervolgens via de correctiemodule het CV inzien. De regels voor geheimhouding
zijn onverkort van kracht.

FAQ (veelgestelde vragen en antwoorden)



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



Ook bekijken
Terugkijken Online voorlichting gebruik van Facet bij CSPE’s
Webinar Examenvoorlichting 26 januari 2022: CSPE wordt SE

Oefenmateriaal
cspe’s 2018, 2019, 2021
Minitoetsen en Facet onderdelen oefenen

(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.platformsvmbo.nl/actueel/online-voorlichting-gebruik-van-facet-bij-cspes
https://www.youtube.com/watch?v=Il8v6_MYOKI
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal
https://oefenen.facet.onl/
https://www.examenblad.nl/document/cspe-onderdeel-in-facet-2022/2022/f=/CSPE_onderdeel_in_Facet_-_2022_def_toeg2.pdf
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet/


Meest recente informatie via Examenblad
Houd de mailingen vanuit Examenblad scherp in de gaten

Examenblad algemeen
Februari aanvulling
Brochure ‘cspe als SE’
overzicht welke deeltaken per examenonderdeel
instructie voor examinator algemene richtlijnen en aanwijzingen
correctievoorschrift algemene richtlijnen en aanwijzingen
Informatie over kandidaten met een ondersteuningsbehoefte
informatie over gebruik Examenlijn

https://www.examenblad.nl/9389000/1/j9vvl25fqnxy0na_m7mvk5zhbl117ye/vloqer0qtlcl
https://www.examenblad.nl/document/overzicht-deeltaken-cspe-2022-7/2022/f=/Overzicht_deeltaken_cspe_2022_vs8_jan_2022_def.pdf
https://www.examenblad.nl/examendocument/2022/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/instructie-voor-de-examinator/2022/f=/ie_algemeen_in_format_2022_def.pdf
https://www.examenblad.nl/examendocument/2022/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/2022/f=/cv_algemeen_cspe_2022_versie_def.pdf
https://www.examenblad.nl/onderwerp/kandidaten-met-een/2022
https://www.examenblad.nl/organisatie/examenlijn/2022


Ondersteuning
Examenloket
Helpdesk Cito
Helpdesk Facet

Onze organisaties
CvTE
Examenblad
Cito
Platforms vmbo

https://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.cvte.nl/
https://www.examenblad.nl/
https://www.cito.nl/
https://www.platformsvmbo.nl/


Succes met de voorbereiding 
en de afname!
• Aarzel niet om bij vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met 

het Examenloket
• Vul svp de enquête in om ons feedback op de examens te geven
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