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gebruiken als schoolexamen
Informatie voor examinatoren



Aangenaam!
José Schonenberg
Anne Fleuren
• toetsdeskundigen HBR



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
‒ afnameperiode

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



• Onderdelen B staan in Facet;
• De werktempo-opdracht beslaat de gehele mise-en-placefase;
• Het koken bestaat uit een 2- gangenmenu en koffie of thee met 

lekkernijen;
• De casus start met een vlog.

• Op al deze punten ontvangen wij in de enquête graag feedback!
• Wat is hetzelfde: indien u het CSPE afneemt zouden wij graag een afname 

bijwonen. 

Wat is anders t.o.v. 2019 



• 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 NIET alle 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 aan bod komt.
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 de verhouding tussen praktijk en theorie 
passend is. 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.



• Hoe wordt er rekening gehouden met opgelopen achterstanden bij leerlingen doordat de 
afgelopen anderhalf jaar veel praktijklessen anders vormgegeven moesten worden of uitvielen? 

• Welke technieken komen voor tijdens het examen? 

Vakspecifieke vragen



• Stel gerust al uw vragen in de chat en dan proberen we deze zo goed 
mogelijk te beantwoorden.

• Alle vragen met antwoorden komen beschikbaar op de website van SPV.

• Alle vragen die HBR- overstijgend zijn worden degenen die de algemene 
inleiding hebben gegeven. Indien dit niet meteen gebeurt, worden de 
antwoorden later online geplaatst. 

Vragen?



• Indien u het akkoord vindt dat wij komen kijken bij een examenafname kunt u ons het 
examenonderdeel, de leerweg en de afnamedatum mailen op:
‒ Jose.schonenberg@cito.nl
‒ Anne.fleuren@cito.nl

Wij hebben voor komend schooljaar binnen de constructiegroepen HRB een aantal vacatures, te 
vinden op https://www.cito.nl/over-cito/werken-bij-cito/docenten-gezocht/constructeur-
constructiegroepen-ce-vo
- 1 vacature voor de constructiegroep bakken
- 2 vacatures voor de constructiegroep recreatie/ondernemen
- 2 vacature voor de constructiegroep gastheerschap/koken 

Overig

mailto:Jose.schonenberg@cito.nl
mailto:Anne.fleuren@cito.nl
https://www.cito.nl/over-cito/werken-bij-cito/docenten-gezocht/constructeur-constructiegroepen-ce-vo


• Afgelopen jaar is er een start gemaakt met een project over de evaluatie van de 
organisatielast van het CSPE., met name voor de onderdelen koken & gastheerschap.

• Informatie hierover wordt verstrekt vanuit het platform.  Ieders inbreng en deelname aan 
toekomstige discussies is welkom! 

Evaluatie herziening koken/gastheerschap



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