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‘PLAATS’ PROFIELVAK-CSPE’S

cspe over vier modulen

(GL twee modulen)

(+ kerndelen A en B)

Eindcijfer profielvak BB en KB: cijfer cspe

of: (cijfer cspe + cijfer SE)/2

NB: los hiervan

Keuzevakken (+ kerndelen A, B en C) : SE cijfer 

GL:? 



KENMERKEN STRUCTUUR PROFIELVAK-CSPE’S

• Cspe structuur (veel komt overeen met oude stijl)

• Beperkt aantal onderdelen met elk eigen context

(BB/KB 4/5,  GL 3/4)   

• Per onderdeel ‘eigen’ opgavenboekje

• Totale tijdsduur in lijn met cspe’s van de sector

• Totale tijdsduur doet recht aan de inhoud

• Naast minitoetsvragen ook vragen direct aan de 
praktijk gekoppeld

• Informatie voor de kandidaat a.d.h.v. een film



INZET AUDIOVISUELE MIDDELEN 

Onderzoek naar mogelijkheden van inzet van 
audiovisuele middelen bij het profiel-cspe.

• Video  Informatie voor de kandidaat. (2016)

• Video  als inleiding op een casus

• Beoordeling van het gedrag van een beroepsbeoefenaar in 
een (simulatie) van een beroepssituatie (a.d.h.v. een 
filmpje) (2016)

• Een simulatie van een praktijksituatie met mogelijkheid tot 
interactie met de kandidaat



(MOGELIJKE) TOEKOMSTSCENARIO’S

Scenario 1: Twee afnameperioden/jaar (dec/jan leerjr. 4 en april/juni 
leerjr. 3 en 4)

Scenario 2: Een afnameperiode/jaar: werken met twee profielvak
cspe’s

Scenario 2 gekozen.  Ingangsjaar: 2018

Opbrengst: opgavenbank (in vijf jaar op te bouwen). 

Resultaat vanaf naar verwachting 2023:

• Veel meer programmeerruimte = flexibiliteit voor de scholen bij de 
afname van de profielvak cspe’s

• Sterk verbeterde afnamecondities cspe m.b.t. de geheimhouding en 
de herkansing



Hoe ziet een opgavenbank
van het cspe er vanaf 2023 

uit?



Voorbeeld voor het cspe BWI (BB, KB of GL)

Per onderdeel zijn er X varianten.
X ≥ 10.

Iedere variant van ieder onderdeel bestaat uit:
 een of meer praktijkopdrachten en/of
 een set met mondelinge vragen en/of 
 een minitoets

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A 240 240 250 250 260 260 270 270 280 280 - - - - -

B 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 - - - - -

C 200 200 200 200 200 200 180 180 180 180 180 180 - - -

D 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20

afnameduur variant 9 van onderdeel A is 280 minuten  



Voorbeeld voor het cspe E&O (BB, KB of GL)

Per onderdeel zijn er X varianten.
X ≥ 10.

Iedere variant van ieder onderdeel bestaat uit:
 een of meer praktijkopdrachten en/of
 een set met mondelinge vragen en/of 
 een minitoets

? Alle varianten van de praktijkopdrachten openbaar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

B 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50

C 45 40 50 50 40 45 45 50 45 40 40 45

D 75 60 60 60 60 75 60 60 60 60

E 30 25 30 25 30 35 30 35 30 35



Stel de examensecretaris wil: 
 10 BB-leerlingen opgeven voor het cspe BWI
 24 GL-leerlingen opgeven voor het cspe E&O

Dan: 
 logt de examensecretaris in op een site van DUO (?)

 kiest hij voor het formulier ‘opgave kandidaten cspe GL –
E&O’

 voert hij de namen van de 24 GL-kandidaten in 
 voert hij de week (?) in waarin hij het cspe GL – E&O wil 

afnemen.

 kiest hij voor het formulier ‘opgave kandidaten cspe BB 
– BWI’

 voert hij de namen van de 10 BB-kandidaten in 
 voert hij de week (?) in waarin hij het cspe BB – BWI 

wil afnemen.



Voor de volgende kandidaten:
- [naam 1 t/m naam 10] 
- nemen uw examinatoren van het  cspe BB – BWI 
- in de week (?) van maandag [datum] 
- de onderstaande varianten af: 

onderdeel A B C D

variant 9 4 5 2

tijdsduur 280 min 400 min 200 min 10 min

Uw examinatoren 
• werken volgens de bijgevoegde (!) Instructie voor de Examinator 
• kennen de scorepunten toe met inachtneming van het correctievoorschrift
• geven de deelscores van de kandidaten door via het formulier ‘deelscores 

cspe BB – BWI’ op de website van DUO.

Uiterlijk drie (?) werkdagen nadat de deelscores zijn doorgegeven ontvangt u 
als examensecretaris van DUO een bericht over de N-term en de 
omzettingstabel van scores in cijfers.

? Geheel digitaal antwoordt DUO als volgt (deel 1):



Voor de volgende kandidaten:
- [naam 1 t/m naam 24] 
- nemen uw examinatoren van het  cspe GL – E&O 
- in de week (?) van maandag [datum] 
- de onderstaande varianten af: 

Uw examinatoren 
• gaan daarbij te werk volgens de bijgevoegde (!) Instructie voor de 

Examinator 
• kennen de scorepunten toe met inachtneming van het correctievoorschrift
• geven de deelscores van tenminste de kandidaten door via het formulier 

‘deelscores cspe GL – E&O’ op de website van DUO.

? Uiterlijk drie werkdagen nadat de deelscores zijn doorgegeven ontvangt u als 
examensecretaris van DUO een bericht over de N-term en de omzettingstabel 
van scores in cijfers.

onderdeel A B C D E

variant 10 5 1 2 4

tijdsduur 60 min 60 min 45 min 60 min 30 min

En (deel 2 van het antwoord van DUO):



Mondelinge vragen: 
 ? staan in de Instructie voor de Examinator.

Minitoetsen:
 ? worden on-line afgenomen in Facet 

Instructie voor de Examinator:
 wordt door DUO aan de examensecretaris gemaild (?)
 toegespitst op de varianten waaruit het cspe bestaat

Voor het cspe BB – BWI bestaat de door DUO bijgevoegde Instructie voor 
de Examinator uit:
 een algemeen deel (dat geldt voor alle profielen)
 een BWI-specifiek deel (dat geldt voor alle cspe’s BWI)
 De specifieke info over de onderdelen/varianten A9, B4, C5 en D2

Voor het cspe GL – E&O bestaat de door DUO bijgevoegde Instructie voor 
de Examinator uit:
 een algemeen deel (dat geldt voor alle profielen)
 een E&O-specifiek deel (dat geldt voor alle cspe’s E&O)
 De specifieke info over de onderdelen/varianten A10, B5, C1, D2 en E5

Mondelinge vragen, minitoetsen, Instructie voor de Examinator



DE PERIODE 2018-2022

• Komend jaar : onderzoek naar de wijze waarop de twee profielvak
cspe’s ingezet gaan worden in de periode 2018-2022. 

• Doel: 

verbetering afnamecondities cspe m.b.t. de geheimhouding 

verbetering herkansingssystematiek.

• Raadpleging van o.a.:

– PLEXS 

– Managers en docenten van (o.a. Pilot)scholen

Suggesties zijn welkom!!!!!


