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• Belangrijke data
• Instructie examinator
• Informatie kandidaat 2023 (BB, KB, GL)
• Afname onderdeel (deels) in Facet
• Correctievoorschrift en Wolf
• Normering
• Herkansing
• Uitwisselen tips voorbereiding en organisatie CSPE
• Aan de slag met het correctievoorschrift

Deze presentatie (PowerPoint) komt op de site van SPV te staan.

Praktische informatie CSPE 2023



Datum Wat

8 februari Zending A (grijze vlekken en IE)

6 maart Zending B (boekjes in leerlingaantallen)

8 maart Zending C (correctievoorschrift en digitale bestanden)

14 maart Facetonderdelen en minitoetsen klaar om in te 
plannen

14 en 15 maart Examenfestival: voorlichting per profielvak

3 april tot en met 21 juli Afnameperiode profielvak-cspe’s

17 mei Deadline scores inleveren via Wolf

7 juni Bekendmaking n-termen

Belangrijke data CSPE 2023



Algemene instructie examinator
Eén document voor alle beroepsgerichte examens
www. examenblad.nl

Specifieke instructie examinator 
- Bij elk onderdeel, leerweg en kleur
- Hoort bij zending A

Instructie examinator





• Instructie voor de kandidaat: pdf en mp4 (zending C)
5 werkdagen voorafgaand aan afname aan leerlingen tonen

• Vanaf 10 werkdagen voor eerste examenafname mag de examinator de 
opdrachten gaan uitproberen en verder voorbereiden

• Globale inhoud van het CSPE staat bij septembermededelingen op 
examenblad.nl (kijk bij vakspecifieke informatie)

Informatie voor de kandidaat en inhoud CSPE





Vakspecifieke info Media, vormgeving en ICT profielvak-cspe 2023 - Examenblad

Vakspecifieke informatie per examen

https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/vakspecifieke-info-media-4/2023/vmbo-kb




• De volgorde van opdrachten binnen een onderdeel staat aangegeven in de instructie 
examinator

• Vanaf 2022 is een woordenboek Nederlands toegestaan als hulpmiddel bij de cspe’s.
• Per CSPE staat één onderdeel (deels) in Facet: voor MVI zijn dat de ICT-onderdelen

Meer informatie: terugkijken Facetvoorlichting 29 november:
Gebruik Facet bij cspe's - Stichting Platforms vmbo

Aandachtspunten afname CSPE MVI

https://www.platformsvmbo.nl/actueel/gebruik-facet-bij-cspes


Facet:
• Oefenen.facet.onl --> tabblad minitoetsen, staat een versie van de examens 2022 

(zowel minitoetsen als Facetonderdeel)
• Inplanbaar is ook een versie van de examens 2022 beschikbaar
Daarmee kunt u de flow in Facet doorlopen: inplannen, afnemen, corrigeren 
in de correctiemodule van Facet.

Andere opdrachten:
Alle boekjes en digitale bestanden van de examens 2019, 2021 en 2022 staan op de 
cito-website: Opgaven, uitwerkingen en meer voor centrale examens 2022 vmbo KB 
(cito.nl)

Oefenen

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal/vmbo-kb-2022/vmbo-kb-cspe-2022
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenmateriaal/vmbo-kb-2022/vmbo-kb-cspe-2022


• Score uit Facet overnemen in correctievoorschrift, kunt u opvragen 
bij afnameleider/examensecretaris.

• Minitoetsvragen worden automatisch gescoord.
• Andere opdrachten: sommige automatisch gescoord, sommige moeten 

nagekeken worden met correctiemodule (Facet-corrector).
Dit gaat via de afnameleider/examensecretaris.

Beoordelen Facet-opdrachten



• Algemeen deel correctievoorschrift (alle beroepsgerichte examens en leerwegen 
hetzelfde)

• Specifiek deel correctievoorschrift per onderdeel, kleur en leerweg
• Beoordeel praktijkopdrachten met tenminste twee examinatoren
• Bespreek de beoordeling met de mede-examinator(en)
• Sommige aspecten moeten tijdens de afname beoordeeld: onderstreept
• Andere aspecten kun je achteraf beoordelen

• Wolf: alleen de scores die uiterlijk 17 mei zijn doorgegeven worden 
meegenomen in de normering

Correctievoorschrift en Wolf



• regel 2. 4.3: indien een andere prestatie is geleverd dan aangegeven en 
deze is aantoonbaar vakinhoudelijk juist of gedeeltelijk juist worden 
scorepunten toegekend naar analogie van het beoordelingsmodel

• regel 2.7: als een onvolkomen prestatie in een onderdeel van het examen 
doorwerkt in een daaropvolgend gedeelte, mag alleen die onvolkomen 
prestatie en niet de verdere uitwerking daarvan worden aangerekend

Beoordelingsregels in Algemeen correctievoorschrift



• voor alle leerwegen (D&P, PIE, BWI en MVI)
• inhoudelijk gelijk aan papieren versie
• geen 1.2 met (voorbeeld)uitwerkingen (alleen in papieren versie)
• is een bestand voor het hele cspe (papier is er per onderdeel)
• telt automatisch scores bij elkaar op
• berekent automatisch cijfer bij N-term invullen 

Digitaal cv



Normering



• N-term per versie  N-term rood en N-term blauw
• Herkansingen  Als niet volledig rood of volledig blauw dan N-term en 

maximale score bepalen via N-L-tool

• Verzamelen scores via Wolf  alleen eerste kans insturen
• Deadline inzenden voor meenemen in de normering  17 mei

• Bekendmaking N-term  7 juni

Normering cspe’s 2023



• Extra in 2023: Docentvraag
Als corrector heeft u waardevolle inzichten opgedaan over de moeilijkheid van dit examen. Daarnaast heeft u 
mogelijk vanuit het verleden een beeld wanneer iemand een voldoende verdient voor uw vak. Cito en CvTE willen 
graag weten waar volgens u de grens tussen voldoende en onvoldoende prestatie ligt op dit examen, wanneer u 
het vergelijkt met de jaren voor Corona.
Daarvoor vragen wij u per onderdeel de volgende vraag te beantwoorden: Bij welke totaalscore op dit onderdeel 
past volgens u het cijfer 5,5?

Normering cspe’s 2023



• Input van docentvraag wordt meegenomen in de normering (net als bij de avo-
vakken)

Andere bronnen van input voor de normering zijn bijvoorbeeld
• Afnamegegevens via Wolf en Facet
• Reacties bij de Examenlijn / LAKS
• SPV enquête

Normering cspe’s 2023



• Herkansing: één of meer onderdelen van andere versie
• Alle herkanste onderdelen meerekenen (of kiezen voor eerste afname)
• Link voor meer informatie (en oefenen met NL tool) staat in algemene   

instructie examinator op Examenblad.

Herkansing



Bij vragen, fouten of onduidelijkheden: neem contact op met het Examenloket
Examenloket voor examenvragen vo - DUO Zakelijk
Mededelingen over de eindexamens 2023 voor vwo, havo en vmbo (September-
mededeling) - Examenblad
Activiteitenplanning centrale examens vo 2023 – Examenblad
Brochure_cspe_beroepsgerichte_profielvakken_2023.pdf (examenblad.nl)
Opgaven en correctievoorschriften (cito.nl)
VO-toetsen en -examens (facet.onl)
Infographic normering
Examenloket voor examenvragen vo - DUO Zakelijk
Brochure kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Belangrijke informatie

https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/examenloket/
https://www.examenblad.nl/onderwerp/mededelingen-over-de-eindexamens-2/2023
https://www.examenblad.nl/onderwerp/mededelingen-over-de-eindexamens-2/2023
https://www.examenblad.nl/activiteitenplanning-centrale/2023
https://www.examenblad.nl/document/brochure-cspe-s-beroepsgerichte/2023/f=/Brochure_cspe_beroepsgerichte_profielvakken_2023.pdf
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/belangrijk-voor-deze-examenperiode/opgaven-en-correctievoorschriften
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_3
https://www.examenblad.nl/document/interactieve-infographic
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/examenloket/
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kandidaten-met-een-10/2023/f=/brochure_kandidaten_met_een_ondersteuningsbehoefte_VO_2023.pdf


Vragen?



Ter inspiratie: Tips van collega’s

Bespreken tips in tweetallen

Uitwisselen tips voorbereiding en organisatie



In kleine groepjes
• Lees het deel van het correctievoorschrift.
• Bekijk het voorbeeld.
• Beoordeel volgens het cv.
• Welke beoordelingsaspecten beoordeelt iedereen hetzelfde?
• Bij welke beoordelingsaspecten zijn er beoordelingsverschillen?

Aan de slag met het correctievoorschrift



Wij zoeken docenten die lesgeven aan BB, KB en GL MVI in de 
eindexamenklassen en die mee willen werken aan de constructie van de 
CSPE’s vanaf augustus 2023. Ongeveer 3-4 uur per week.

We zoeken vooral docenten met de specialisatie ICT.

Interesse? Mail naar:
profielvak-mvi@cito.nl

Wil je meewerken aan een CPSE MVI?



Bedankt voor uw aandacht!
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