
CSPE BWI 2022
toelichting op de inhoud
Informatie voor examinatoren



Aangenaam!
Maaike Foppen
Rienke Voorburg
• toetsdeskundigen BWI



CSPE gebruiken als SE

• situatie is gelijk aan vorig jaar
• alle deeltaken uit examenprogramma toetsen in SE
• dit kan met behulp van de cspe’s
• school beslist zelf wat wel/niet te gebruiken



• bij BB en KB in onderdeel A én B een Facet-opdracht
• bij GL in onderdeel A én C een Facet-opdracht
• een papieren ‘fallback’ van deze Facetopdrachten
• een digitaal correctievoorschrift

Wat is er nieuw in 2022 bij BWI?



opdracht omschrijving nodig

AF afname in Facet:
- instructiefilm
- tekeningleesvragen
- calculatie*
- minitoetsvragen
- introductie praktijkopdracht

ICT-gebruik: Facet, 
bijlage

1 praktijkopdracht over 
profielmodule 1

boekje praktijkopdracht,
bijlage bij een aantal cspe’s

onderdeel A – BB, KB* en GL* versie 
rood&blauw



Openbare voorbeeldtoets BB, KB, GL onderdeel A rood 2021
https://oefenen.facet.onl
-> kies voor minitoetsen:

Voorlichting over Facet
Online voorlichting gebruik van Facet bij CSPE's - Stichting Platforms vmbo

FACET - waar vind ik wat?

https://oefenen.facet.onl/
https://www.platformsvmbo.nl/actueel/online-voorlichting-gebruik-van-facet-bij-cspes


• onderdeel A toetst de deeltaken uit profielmodule 1
‒ tekeninglezen hoort bij deeltaak 1.2
‒ calculatie hoort bij deeltaak 1.1
‒ de minitoetsvragen gaan over de hele profielmodule
‒ de praktijkopdracht hoort bij deeltaak 1.2 en/of 1.3 (afhankelijk van de 

opdracht)

informatie voor uw PTA



opdracht omschrijving nodig
BF afname in Facet: 

- instructiefilm
- minitoetsvragen
- werkvoorbereidingsopdracht 
- introductie praktijkopdracht

ICT-gebruik: Facet 

1 praktijkopdracht over 
profielmodule 2

boekje praktijkopdracht,
bij BB-rood: bijlage 1 en 2

onderdeel B –BB en KB versie rood & blauw



• onderdeel B bij BB & KB toetst de deeltaken uit profielmodule 2
‒ opdracht BF gaat over voorbereidende werkzaamheden gericht op 

deeltaak 2.1 en/of 2.2 (afhankelijk van de opdracht)
‒ opdracht 1 gaat over deeltaak 2.1
‒ de deeltaken die hier niet zijn genoemd worden getoetst in de 

minitoets in onderdeel B

informatie voor uw PTA



opdracht BB KB & GL
1 3D-tekening schetsontwerp
2 schets ontwerp in 3D
3 minitoets minitoets

onderdeel C – BB, KB versie rood & blauw 
onderdeel B – GL versie rood & blauw

ontwerp-opdracht KB en GL is sinds het examen 2021 anders dan voorheen:
• schetsontwerp (eventueel op isometrisch papier)
• gesprek met examinator
• ontwerp uitwerken in 3D
• meer ontwerp-vrijheid
vanaf 2023: ook isometrisch papier toegestaan bij de schetsopdracht BB



onderdeel C bij BB & KB, onderdeel B bij GL
• toetst bij BB&KB deeltaken uit profielmodule 3 en 4 -> tekenen & schetsen, 

bij GL alleen uit profielmodule 4:
‒ de schets voor BB valt onder deeltaak 3.1
‒ het schetsontwerp voor KB & GL valt onder deeltaak 4.1
‒ de 3D-tekening bij alle leerwegen valt onder deeltaak 4.1
‒ de minitoets BB & KB gaat over alle deeltaken uit profielmodule 3 en 4
‒ de minitoets GL gaat alleen over profielmodule 4

informatie voor uw PTA



opdracht omschrijving nodig
1 vragen bij video en/of foto’s Excel en mediaplayer
2 meubelmaken bijlage
3 terugkijken bijlage

onderdeel D–BB en KB versie rood & blauw

opdracht 2:
• bestellijst in bijlage bij instructie examinator



• onderdeel D toetst deeltaken uit profielmodule 3 en 4 -> hout- en 
plaatmateriaal bewerken

• opdracht 1 gaat over deeltaak 4.3 en 4.4
• opdracht 2 en 3 combineert deeltaken 3.1, 3.2, 4.3 en 4.4

informatie voor uw PTA



opdracht omschrijving nodig
CF afname in Facet:

- instructiefilm
- vragen beantwoorden bij 

korte filmpjes
- minitoetsvragen
- introductie praktijkopdracht

ICT-gebruik: Facet 

1 signontwerp maken opdrachtenboekje, 
ontwerpprogramma, 

2 signontwerp uitvoeren zie opdracht 1, plotter
3 terugkijken opdrachtenboekje

Onderdeel C – GL versie rood en blauw 



• onderdeel C toetst de deeltaken uit profielmodule 4. 
‒ opdracht CF gaat over deeltaak 4.3 en 4.4 
‒ opdracht 1, 2 en 3 gaan over deeltaak 4.2, 4,3 en 4.4.
‒ de deeltaken die hier niet zijn genoemd worden getoetst in de 

minitoets in onderdeel C 

informatie voor uw PTA



adviestijden per onderdeel 

leerweg onderdeel A onderdeel B onderdeel C onderdeel D totaal

BB 145 min. 205 min. 140 min. 400 min. 890

KB 165 min. 175 min. 180 min. 370 min. 890

GL 195 min. 85 min. 160 min. 440



FAQ (veelgestelde vragen)



Welk CAD-programma voor BWI is noodzakelijk? 
Zie bijlage 3 over CAD-tekenen in de syllabus van BWI. 

Aanschaf examenmaterialen: tijd/planning en wordt het te maken werkstuk 
vrij gegeven? 
U heeft als het goed is de examens binnengekregen. 
U kunt dus materialen e.d. gaan bestellen. 
Bij onderdeel D is er ook een bestellijst meegeleverd. 
Dit cspe wordt na de zomer vrijgegeven en komt dan ook op de website van 
Cito te staan. U mag dan volgend schooljaar zeker leerlingen laten oefenen 
met dit examen. 

FAQ (veelgestelde vragen en antwoorden)



Waar vind ik wat?
Enkele links voor meer informatie



Ondersteuning
Examenloket
Helpdesk Cito
Helpdesk Facet
Stichting Platforms VMBO

Andere vragen n.a.v. deze presentatie
Maaike.Foppen@cito.nl
Rienke.Voorburg@cito.nl

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
mailto:Maaike.Foppen@cito.nl
mailto:Rienke.Voorburg@cito.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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