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Indeling
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1. Het CSPE 2023:

– Wat zit er nu in een cspe? 

– Wat zijn de wijzigingen sinds 2019 voor de examensecretaris?

– Facet en html-applicaties

– Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

– Normering 2023

2. Ontwikkelingen

– Uitwisselen ervaringen en ideeën

– Plannen voor 2024 en verder

3. Vragen



1. Historie

Afsluiting beroepsgerichte vakken 2019 - 2023
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– 2019 voor het eerst voor alle profielvakken nieuwe structuur, cspe

– 2020 geen ce’s in het vo vanwege Corona, alleen se

– 2021 geen verplicht cspe; afsluiting met alleen se

– 2022 geen verplicht cspe; afsluiting met alleen se

– 2023 afsluiting weer verplicht met cspe



Opbouw cspe
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– Onderdelen: BB & KB 4 onderdelen, GL 3-4, vaak gekoppeld aan een module

– Elk cspe 2 versies: blauw en rood

– Per onderdeel:

• Instructiefilmpje voor leerlingen

• Opdrachtenboekje en eventuele (uitwerk)bijlage(n)

• Opdrachten in Facet: minitoetsen en/of andere opdrachten

• ICT-applicaties

Voor docenten:

• Instructie examinator & correctievoorschrift: algemeen en per onderdeel

• Grijze vlekken-exemplaar voor de voorbereiding

• Septembermededelingen en aanvullingen op Examenblad.nl

• Brochure cspe’s



Belangrijke kanalen
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– Examenblad (septembermededeling)

– Examenloket

– Examenlijn

– Helpdesk Facet

– Helpdesk Cito (voor html’s)

– Platforms

– SPV

– VO Raad (protocollen)



Planning 2023
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Datum Wat

8 februari Zending A via Portal: instructie examinator en grijze vlekken

6 maart Zending B via koerier: boekjes voor leerlingen, 1e versie in 
leerlingaantallen

8 maart Zending C via Portal: correctievoorschrift en applicaties, 
behalve Facet

14 maart Facet-opdrachten 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



Voorbereiding
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Wat is er al bekend over het cspe 2023

– Septembermededeling met o.a. overzicht opdrachten en ict

– Vakspecifieke informatie per profielvak bij septembermededeling

– Informatie uit zending A (grijze vlekken exemplaar via 
examensecretaris verspreid)

– Versiekleur (per profielvak, per schoollocatie) voor eerste afname

– Zending B met het examenmateriaal (vanaf 6 maart)

– Zending C met CV en digitale bestanden (html’s, etc.) (vanaf 8 
maart) op Secure downloadomgeving van Cito (voormalige Cito 
Portal)



Wat kunnen examensecretarissen doen
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– Examinatoren wijzen op beschikbare informatie, in gesprek 
blijven over de voorbereiding

– Zorgen dat examinatoren tijdig alle informatie/ documenten 
ontvangen

– Samen met docenten planning maken van het cspe op basis van 
de beschikbare informatie

– Inplannen van voldoende examinatoren bij de afnames

– Bereikbaarheid en achtervang van betrokkenen regelen 
(examensecretaris, systeembeheerder, examinatoren/ 2e 
examinator)



Wat kunnen examensecretarissen nog doen
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– Overleg met systeembeheer over ict-logistiek van bestanden, let 
op de toegewezen versie

– Voorbereiden van het inplannen van de digitale onderdelen 
examens (rol afnameplanner) – let op kiezen juiste packages!

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

– Let steeds op de geheimhouding!

– Bij vragen, fouten of onduidelijkheden: neem contact op met de 
betreffende helpdesk



Wijzigingen t.o.v. 2019
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– Per onderdeel (A, B, C, D) is er een instructie examinator en een 
correctievoorschrift 

– Elk cspe heeft minimaal in één onderdeel een Facet-opdracht

• Dit is óf een minitoets + ander type opdracht, óf alleen een ander type 
opdracht

– Bij vijf profielvakken wordt er gebruik gemaakt van html-
applicaties, beschikbaar via de CSPE-app

– Bij vier profielvakken is er een digitaal correctievoorschrift 
beschikbaar: BWI, D&P, MVI en PIE



Cspe’s met een html-applicatie / CSPE-app

profielvak versie leerweg

Economie & ondernemen blauw BB, KB, GL

Economie & ondernemen rood BB, KB, GL

Groen blauw BB, KB

Groen rood BB, KB

Horeca, bakkerij & recreatie blauw BB, KB, GL

Horeca, bakkerij & recreatie rood BB, KB, GL

Mobiliteit & transport blauw BB, KB

Mobiliteit & transport rood BB

Zorg & welzijn blauw BB, KB, GL

Zorg & welzijn rood BB, KB, GL



Html-applicaties in de CSPE-app
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– Tot en met examens 2022: Office-applicaties met macro’s

– Office besloot: geen macro’s meer

– Office-applicaties zijn omgezet naar html-applicaties

– Deze worden aangeboden via de CSPE-app



Meer informatie over html en de CSPE-app
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– De html-applicaties ontvangt u in zending C in de CSPE-app

– Examenblad-mailing ‘Oefenen met de CSPE-app voor de profielvak-
cspe’s’

– Link naar de oefen-CSPE-app en handleiding

https://download.cito.nl/pub/vo/cspe/oefen-CSPE-App.zip


Instructie 
examinator: 
Facet en html-
applicaties



– Facet-opdrachten mét minitoets: vier varianten, deze plant u in 
zoals u gewend bent met minitoetsen

– Facet-opdrachten zonder minitoets: geen varianten; er is een 
tweede identieke variant voor kandidaten die ingepland stonden 
maar het examen niet konden maken

– Facet-corrector nodig bij een aantal Facet-opdrachten

Minitoetsen en andere opdrachten in Facet



Facet: proces inplannen tot correctie
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Toets 
inplannen

Toets 
starten

Afname

Toets 
afsluitenToets vrijgeven 

voor correctie

Afnameplanner
(ex. secretaris)

Afnameleider
(examinator)

Toets 
corrigeren

Kandidaat



Oefenen docenten en met leerlingen
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Facet-opdrachten en minitoetsen:

– Via oefenen.facet.onl: een versie van de examens 2022.

– Inplanbaar is de andere versie beschikbaar

– Daarmee kunt u de flow in Facet doorlopen: inplannen, afnemen, 
corrigeren in correctiemodule van Facet

Oefen-CSPE-app

– Een zip is beschikbaar waarmee u het proces kunt doorlopen: 
Uitpakken, klaarzetten, opdracht maken, nakijken



Afname en beoordeling

18

– De examensecretaris als procesregisseur

– Monitoren of afname en beoordeling gaan zoals de bedoeling is

– Bij eventuele vragen of onjuistheden contact opnemen met de 
Examenlijn

– Nakijken via correctiemodule: examensecretaris geeft afgesloten 
afnames vrij voor correctie! Meld dit aan 
afnameleiders/examinatoren.



Leerlingen met ondersteuningsbehoefte
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Standaardaanpassingen in examens: tijdverlenging, verklanking bij 
minitoetsen, etc. 

– Alle aanpassingen melden bij Inspectie

– Andere dan standaardaanpassingen: neem contact op met het 
CvTE (via examensecretaris/ formulier)

▪ Wacht op zending A, omdat dan een concrete aanpassing kan 
worden voorgesteld

▪ Richtinggevend is dat ook met aanpassing de exameneis wordt 
getoetst

– Info: Brochure kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

https://www.examenblad.nl/document/brochure-kandidaten-met-een-10/2023/f=/brochure_kandidaten_met_een_ondersteuningsbehoefte_VO_2023.pdf


Normering
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– Scores invoeren vanuit correctievoorschrift in Wolf

– 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

21

– Extra in 2023: Docentvraag (net zoals bij de avo-vakken)

“…Bij welke totaalscore op dit onderdeel past volgens u het 
cijfer 5,5?”

– Andere bronnen van input zijn bijvoorbeeld:

• Afnamegegevens via Wolf en Facet

• Reacties bij examenlijn/ LAKS

• SPV-enquête

- 30 maart Webinar normering cspe’s (mailing 24 feb)



Pauze
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Binnengekomen vragen
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– Welke materialen

– Oefenen

– Aansluiting onderwijs/ examen

– Tijdsduur cspe (irt overige vakken)/ verdeling onderdelen

– Tijdverlenging/ aanpassingen/ voorlezen

– ….



2. Verdere verbeteringen mogelijk
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– Op welke zaken kunnen de cspe’s verbeterd worden:

• Voorbereiding

• Afname

– In drietallen ideeën en ervaringen uitwisselen.

– Korte terugkoppeling



3. Actualisering/ overig
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– E&O: momenteel is een pilot bezig met nieuw ex.progr/ syllabus / 
pilot-cspe in 2024

– Brief minister over beroepsonderwijs

– Actualisering examenprogramma’s/ syllabi

– Modularisering: koppeling onderdelen met modules

– Klantenpanel opzetten/ klankbordgroep Facet?

– Evaluatie afnames en op basis daarvan doorontwikkeling; ook 
evaluatie inzet Facet binnen het cspe



4. Vragen
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Meer informatie
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1. Mededelingen over de eindexamens 2023 voor vwo, havo en vmbo (September-
mededeling) - Examenblad

2. Activiteitenplanning centrale examens vo 2023 – Examenblad

3. Brochure_cspe_beroepsgerichte_profielvakken_2023.pdf (examenblad.nl)

4. Opgaven en correctievoorschriften (cito.nl)

5. VO-toetsen en -examens (facet.onl)

6. Infographic normering

7. Examenlijn voor vragen en opmerkingen cspe

8. Examenloket voor examenvragen vo - DUO Zakelijk

9. Brochure kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

10. Informatiebijeenkomsten SPV

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.examenblad.nl/organisatie/examenlijn/2023
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
https://www.platformsvmbo.nl/themas/examens-2023


Veel succes!
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