
CSPE PIE 2022
gebruiken als schoolexamen
Informatie voor examinatoren



Aangenaam!
Marieke de Back
• Toetsdeskundige PIE

René Gielens
• Toetsdeskundige en docent PIE



Inhoud live zoom sessie

• Tips: Gebruik Deeltakenoverzicht & Inzien Facet

• Beantwoorden vooraf gestelde vragen.

• Beantwoorden handjes en vragen in de chat.



Tips
Tip 1: Deeltakenoverzicht

Het deeltakenoverzicht is geschikt om globaal te kijken in 
welke examenonderdelen welke deeltaken worden getoetst. 
Wilt u niet het hele onderdeel gebruiken, maar slechts 
opdrachten over 1 bepaalde deeltaak, dan moet u in de 
opdrachtenboekjes en het cv verder kijken welke inhoud er 
per opdracht getoetst wordt. U mag evt. delen van opdrachten 
schrappen of wijzigen.
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Als u de inhoud van Facet wilt bekijken om een keuze te 
kunnen maken of u dit gedeelte wel/niet gaat inzetten als 
SE, dan mag u (alléén) dit jaar een afname inplannen met 
een dummy-kandidaat. U vraagt aan de examensecretaris 
om een nieuwe kandidaat aan te maken, namelijk uzelf, 
en vervolgens een afname voor u in te plannen. Zo kunt u 
het hele Facetonderdeel doorlopen en bepalen of u het 
wilt gebruiken.

Tip 2: Inzien Facet



Beantwoorden vooraf 
gestelde vragen



Ik wil graag de werkstukken zien. Zie zending B: alle opdrachtenboekjes en instructies 
zijn al beschikbaar op school. Heel specifieke vragen mogen gesteld in de chat; René 
mag dan foto’s / tekeningen laten zien.
Welke examen onderdelen worden in facet afgenomen? bb/kb: onderdelen B en D, 
gl: onderdelen B en C. Dit staat ook in de Instructie voor de Examinator. 
Indien het onderdeel metaal (B-deel) is, kan ik het examen nog over twee dagen 
plannen? Ja, Facetdeel is een minitoets + enkele vragen ter voorbereiding op het 
werkstuk. Volgorde is wel van belang: eerst Facet, dan praktijk. Bij gl B alleen 
minitoetsvragen in Facet.
Wat mag uit de 2 voorgaande jaren gebruikt worden? Uit 2021 alles, uit 2020 niets
Welke onderdelen mogen we gaan examineren i.v.m. de corona-maatregelen. En hoe 
worden de overige delen vervolgens beoordeeld? Alles, zelfde als lesgeven.
Ik ben voor het eerst examinator, ik ben benieuwd wat ik allemaal moet doen. 
Nieuwe examinatoren mogen na afloop van de presentatie in de sessie blijven voor 
specifieke vragen. Mag ook in een later stadium per mail: marieke.deback@cito.nl. We 
helpen nieuwe examinatoren graag op weg.

Vooraf gestelde vragen

mailto:marieke.deback@cito.nl


Beantwoorden handjes en 
vragen in de chat



Vakinhoudelijke vragen zijn tijdens deze besloten sessie beantwoord, 
maar staan niet in deze presentatie. U mag overige vragen stellen via het 
Examenloket.

Voor antwoorden op vakoverstijgende vragen zie:
FAQ - Stichting Platforms vmbo

Vragen handjes en chat

https://www.platformsvmbo.nl/faq


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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