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                                 INHOUD 
 
•  (Globaal) stand van zaken nieuwe beroepsgerichte programma's 

vmbo 

•  De ontwikkeling van profiel-cspe's 
 

•  Naar een flexibel afnamesysteem van het cspe? 
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DE ONTWIKKELING VAN PROFIEL-CSPE’S  
 
          Stand van zaken: 
 

 a.  concept-examenprogramma’s 
 b.  syllabusontwikkeling 
 c.  ontwikkeling profiel-cspe’s (pilot) 

 
 àeerste zes profielvakken: 
 BWI, PIE, M&T, Z&W, E&O, HBR   
 àprofielvakken 7 t/m 9:  
 MVI, groen, D&P 

  



A. CONCEPT-EXAMENPROGRAMMA’S 
 
•  Ontwikkeld in projectorganisatie van OCW: 
•  regiegroep ‘Vernieuwing beroepsgericht vmbo’ 
•  sectorale vernieuwingscommissies (SVC’s) 
        profielvakken en keuzevakken 
 
 à eerste zes profielvakken: 
     pilot-scholen gestart 1 aug. 2013 (leerjr 3) 
     profielvak in CE (= cspe) 
     eerste examenjr. pilot profiel cspe: 2015   
     keuzevakken in SE 
 à profielen 7 t/m 9: één jaar later 



B. SYLLABI  
 
   Ontwikkeld in projectorganisatie van CvTE: 
    à syllabuscommissies 
             syllabus beschrijft CE-stof  
                 (= examenprogramma profielvak)  
 
    à eerste zes profielvakken: 
        -syllabus 2015: in mei 2014 opgeleverd 
        -syllabus 2016: wordt juni 2015 opgeleverd 
        -syllabus 2017: wordt juni 2016 opgeleverd  
 
    à profielen 7 t/m 9:  
        -syllabus 2016: wordt mei 2015 opgeleverd 
        -syllabus 2017: wordt juni 2016 opgeleverd  
 
 



C. ONTWIKKELING PILOT-PROFIEL-CSPE’S  
    Ontwikkeld door:  
     à CvTE: constructie-opdracht en vaststelling  
     à Cito:   constructie  
 
     Afname: 
     à pilot-profiel-cspe’s in april–juni 2015 (27 pilot-scholen)  
         eerste zes profielvakken: 
         
     à pilot-profiel-cspe’s in april–juni 2016 (50 pilot-scholen)  
         alle 9 profielvakken:  
          



AANKONDIGING FLEX-CSPE  
 
    (althans onderzoek daarnaar)  

    In twee brieven aan de TK: 
 
        àbeleidsreactie op het inspectierapport over  

 de afnamepraktijk van de cspe’s  
 (29 oktober 2014)   

        à‘Fundamenteel vmbo’  
 (15 december 2014) 



              Naar een flexibel afnamesysteem  
          van het cspe ? 

 



FASE 1 FLEXIBILISERING   
 
    à Vanaf 2017-2018  
        twee afnameperioden (semi-flex):  
         bijv. december – januari en half-april – half-juni 
 
    à Afnamemogelijkheden: 
         -eind leerjr. 3 
          -halverwege leerjr. 4 
          -eind leerjr. 4 
 
    à Voorwaarden: 
         1. wetgevingstraject en besluitvorming  
          2. loslaten volgorde SE ß à CSPE 
          3. mogelijkheden te komen tot dubbele productie profiel cspe’s  
        



STELLING 
          
 
 
De structuur van de profielen beroepsgericht maakt flexibilisering       

 van de afnameperiode van de profiel-cspe’s: 
    

      noodzakelijk 
 
         
 
          


