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Vragen en antwoorden ‘organisatie van het cspe’

1.1

Regelgeving
1 Hoe ga je ermee om als het PTA niet gevuld is door ziekte (docent/leerling)?
– Er is een duidelijk verschil tussen ‘pta niet gevuld’ door ziekte van de docent of door ziekte
van de leerling. Als dit komt doordat de leerling ziek is geweest, kan er een beroep gedaan
worden op artikel 32 lid 3 van het Eindexamenbesluit VO. Hierin is geregeld dat voor één of
meer vakken een leerling het schoolexamen later kan afsluiten dan de deadline als hij ziek is
(geweest) of als er sprake is van andere vorm van overmacht. Dit betekent dat hij het SE
kan afsluiten tijdens of na het eerste tijdvak, als het maar gebeurt voordat het betreffende
vak aan de orde is. Bij de schriftelijke examens betekent dit dat doorgaans verwezen wordt
naar het tweede tijdvak (tenzij het om een vak gaat dat achteraan in het rooster staat), voor
het cspe en de digitaal flexibele examens dat er voor individuele leerlingen (of groep van)
een later afnamemoment wordt ingepland dan voor de rest van de groep.
Dat het schoolexamen niet kan worden afgerond door ziekte van de docent mag niet
voorkomen. Als dit dreigt, moet dat op tijd onderkend worden. Als de docent in de laatste
maand ziek wordt en er moet nog een toets worden afgenomen, kan er ook weer een beroep
worden gedaan op artikel 32 lid 3, want dit is natuurlijk voor de leerlingen ook een vorm van
overmacht.
2 Als een leerling een opdracht van een cspe niet maakt, mag de docent daarvoor een
1,0 als score invullen?
– Nee, dat mag niet. De examinator moet beoordelen volgens het correctievoorschrift c.q.
model. Een kandidaat, die een opdracht in een cspe niet maakt, krijgt hiervoor standaard
geen scorepunten toebedeeld.
3 Hoe zit het met het bewaren van de digitale en papieren bestanden?
– Op grond van artikel 57 Eindexamenbesluit VO moet het gemaakte examenwerk minimaal
een half jaar tot na het vaststellen van de uitslag worden bewaard. Als richtdatum wordt
doorgaans 1 januari aangehouden. Echter, er bestaat ook nog een Archiefwet. Scholen
vallen onder de Archiefwet. Scholen zijn privaatrechtelijke organisaties die met taken zijn
belast die betrekking hebben op het openbare gezag, waardoor zij op een eenzijdige manier
de rechtspositie van een burger of bedrijf bepalen. Voorbeelden daarvan zijn zaken met
betrekking tot examens, verwijdering van leerlingen en leerplichtzaken. Op basis van de
Archiefwet zijn de scholen verplicht een selectielijst aan te leggen, waarop zij moeten
aangeven wanneer stukken over deze onderwerpen mogen worden vernietigd. Als zo'n lijst
niet is opgemaakt, dan mogen zij niets vernietigen. De Archiefwet staat boven de
onderwijswetten en andere onderwijsregelgeving. Op grond van de Archiefwet moet er eerst
een selectielijst gemaakt worden, voordat er kan worden overgegaan tot vernietiging van de
archiefbescheiden inzake diploma's enz. Pas dan kan de termijn gehanteerd worden die is
vastgelegd in de onderwijswetgeving.
In artikel 57 van het Eindexamenbesluit VO is opgenomen dat het werk van het centraal
examen en de rekentoets gedurende ten minste zes maanden moeten worden bewaard. De
zes maanden worden geteld vanaf de vaststelling van de uitslag.
De termijnen genoemd in artikel 57 van het Eindexamenbesluit VO worden voor wat betreft
de archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet ‘overruled’ door de Archiefwet. Dus als niet
op een selectielijst is vastgelegd dat de leerlinggegevens na 5 jaar worden verwijderd, en
dat het gemaakte examenwerk wordt vernietigd, mag dat ook niet gebeuren.
Voor digitale bestanden is niet iets aparts geregeld. Daarom geldt hetgeen in artikel 57 staat
ook voor digitale bestanden en ook dan geldt dat de Archiefwet hierboven staat.
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4 Komt er dit jaar opnieuw een zekere "speelruimte" t.a.v. de te hanteren N-termen
m.b.t. het cspe?
– Ja, op 11 maart zijn de examensecretarissen hierover geïnformeerd via Examenblad.
5 Binnen welke wettelijke kaders wordt het cspe afgenomen?
– Het cspe is een centraal examen en onderdeel van het eindexamen in de
basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg. Alle regels m.b.t. het
centraal examen gelden dus ook voor het cspe (hoofdstuk IV EB, artikel 36 t/m 45).
Daarbovenop zijn er ook nog aparte regels voor het cspe, vastgelegd in artikel 41a
beoordeling centraal examen cspe. Ook hoofdstuk V (uitslagbepaling en herkansing) heeft
betrekking op het cspe, want dat is onderdeel van het gehele eindexamen. En verder
natuurlijk alle voorschriften en regelingen die het CvTE omtrent het c(sp)e heeft vastgesteld,
zoals de regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vo 2015 van
4 februari 2019.
6 Externe 2e correctie?
Onderstaand antwoord is gebaseerd op de aanname dat gevraagd wordt naar de positie van de
tweede examinator bij de afname van de cspe’s.
– Bij de beoordeling van de cspe’s moet een tweede examinator betrokken zijn. Niet expliciet
omschreven is in welke mate de tweede examinator betrokken is. Het is aan het bevoegd
gezag van de scholen in het kader van kwaliteitszorg inzake toetsing en examinering hier
invulling aan te geven. Het bevoegd gezag van een school kan ervoor kiezen om externen
zoals een docent van het mbo of bijvoorbeeld een expert/vakdeskundige werkzaam in de
sector als examinator in te zetten.
1.2

Organisatie
7 Wat wordt er van mij als docent verwacht?
– Dat hangt er van af. Als de docent door het bevoegd gezag is aangewezen als examinator,
moet deze in zijn rol als examinator ook daadwerkelijk als examinator optreden en zijn rol
als docent even parkeren. In de rol van examinator kan hij betrokken worden bij de
voorbereiding in de school op de afname van het cspe. Daarnaast zorgt hij er tijdens de
afname voor dat logistiek gezien de afname van het cspe (voor de kandidaten) goed
verloopt. Tevens beoordeelt hij het werk van de leerlingen. Hij vult de scores per vraag in op
het correctievoorschrift. Wellicht vult hij ook scores in Wolf in, het systeem waarmee de
scores aan Cito worden doorgegeven.
8 Hoe ziet de beoordeling eruit?
– In zending C ontvangt de school twee exemplaren van het correctievoorschrift. Het
correctievoorschrift is een tabel waarin per kandidaat per vraag de score kan worden
ingevuld. Onderstaand ziet u een voorbeeld van een correctievoorschrift.
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1.3

Inhoudelijke vragen
9 Bij rekenopdrachten: tarief lage BTW aangepast aan normen 2019?
– De cspe’s waren al vastgesteld op het moment dat het nieuwe lage BTW-tarief werd
ingevoerd. Daarom is het lage BTW-tarief niet aangepast. Dat betekent dat in de cspe’s
2019 nog met het lage BTW-tarief van 6% gewerkt wordt. Hierover komt een
vakoverstijgende integrale mededeling in de maartaanvulling van de Septembermededeling.
Daarnaast ontvangt u hierover eveneens nog een vakspecifieke mededeling per vak waar
het lage BTW tarief in de vraagstelling aan de orde is.
– Strekking ervan: Geef voorafgaand aan de start van de afname aan, dat gerekend moet
worden met 6%. Dat moet overigens alleen aangegeven worden als dat voor het betreffende
cspe van belang is. Integrale lijn, die ook geldt bij de afname van de minitoetsen. Mocht een
kandidaat door zenuwen overmand toch rekenen met het actuele 9% tarief en het gegeven
antwoord is correct, dan moet dat ook goed gerekend worden. In dat geval moet de
kandidaat derhalve volgens het scoremodel de hierbij passende scorepunten toebedeeld
krijgen.
10 Welke overige materialen moeten we aanschaffen?/Zitten er nog bijzondere artikelen
in de materiaallijst? Lastig te bestellen.
– Als er voor een cspe bijzondere materialen moeten worden aangeschaft die lastig
verkrijgbaar zijn, dan worden deze al via de Septembermededeling bekendgemaakt.
Alle overige benodigde materialen worden bekendgemaakt in zending A die de scholen zes
weken voor de start van de afnameperiode ontvangen.
11 Welke apparatuur moeten we aanschaffen voor het onderdeel ICT?
– De apparatuur waarvan de scholen tijdig op de hoogte moeten zijn, is terug te vinden in de
Septembermededeling op de examenpagina van het betreffende profielvak. De informatie
beperkt zich tot die informatie die strikt vroegtijdig nodig is om de voorbereiding op de
afname tijdig te kunnen doen. Standaard apparatuur wordt daarnaast voor zover nodig
aangegeven in de Instructie voor de Examinator. Deze heeft u ontvangen met zending A, en
is sinds half februari in uw bezit.
12 Organisatie rondom film en presentaties
– Deze vraag is vakspecifiek en schoolspecifiek. In de workshop voor D&P wordt hier vast en
zeker aandacht aan besteed. Inmiddels is er een aantal vragen bij het Examenloket binnen
gekomen over het maken van een film. Met name over het gebruik van een tablet. Onder
voorwaarden is het gebruik ervan toegestaan. Hoofdlijn is, dat de tablet voorzien moet zijn
van de accessoires om daadwerkelijk als camera gebruikt te kunnen worden.
13 EHBO volgens richtlijnen Oranjekruisboekje: mitella staat daar niet meer in, zo ook
niets over te verwachten in examen?
– De syllabus vormt het uitgangspunt voor het maken van de examens. In zijn algemeenheid
kan gezegd worden dat de inhoud van de 27e druk van het Oranjekruisboekje dient als
uitgangspunt van de EHBO-opdrachten.
14 Hoe ziet een examen HBR eruit?
– Op de website van Cito zijn de HBR-examens van afgelopen jaren gepubliceerd. Deze
examens zijn een goede indicatie voor hoe het HBR-examen er dit jaar uit ziet.
15 Waarom zijn deze keuzes gemaakt voor de examenopdrachten? Installatie E en W.
(PIE)
− De syllabus vormt het uitgangspunt voor het maken van de examens. Het examen heeft een
maximale omvang van 890 min. Daarom kunnen we niet alle eindtermen examineren. We
maken keuzes. Wel trachten we vanaf 2018 elk jaar praktische vaardigheden uit de
elektrotechniek, installatietechniek en metaaltechniek terug te laten komen in het examen.
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