
 
 

Verslag evaluatiebespreking cspe’s 2019 
Overleg CvTE - Cito - Platforms  

Platform vmbo Techniek: 24 september 2019 van 14.00-15.30, locatie CvTE Utrecht 
Platform PIE: 26 september 2019 van 15.00-16.30, locatie De Hall Woerden 

 
 
 
 

Aanwezig 24 september: 
Platform:  Tom Wehrens, Cees Bak en Wilco Griffioen 
Cito: Marieke de Back (toetsdeskundige Cito) 
CvTE:  Huub Huijs (clustermanager beroepsgerichte vakken vmbo) 
 
Aanwezig 26 september: 
Platform: Eric Raanhuis, Harrie Nanninga, Erwin Geerdink, Wim Koster,  

Hans van der Meer, Herman Offringa, Janneke van der Enden-Kouwenhoven, 
Wim Willems, Thijs Faassen 

Cito:  Marieke de Back (toetsdeskundige Cito) 
CvTE:  Huub Huijs (clustermanager beroepsgerichte vakken vmbo) 
 

Belangrijkste gesprekspunten 

− Een digitaal correctievoorschrift PIE 

− Een materialenlijst in de bijlage bij onderdeel B 

− Gebruik van simulatie(programma’s) bij de cspe’s PIE 

− Een cspe-onderdeel in Facet 

− Het examenprogramma en de syllabus voor PIE 

Aanvullende achtergrondinformatie: Notitie De organisatielast bij de profielvakken PIE 

 
1.  Een digitaal correctievoorschrift voor PIE BB en KB 

In het schooljaar 2020 wordt er een pilot uitgevoerd in 4 vakken (PIE, BWI, PIE en D&P) met 

een digitaal correctievoorschrift. Als de pilot succesvol is zal het aantal pilots uitgebreid 

worden. Meer achtergrondinformatie treft u aan op Examenblad: 

https://www.examenblad.nl/document/servicedocument/2020/f=/5_7_2_Servicedocument.pdf 

 

2. Een materialenlijst voor onderdeel B in de bijlage van Instructie Examinator (IE) 

Voor de cspe’s 2020 wordt een bestellijst bijgevoegd bij de paragraaf ‘Materialen, 

gereedschap en hulpmiddelen’’ van onderdeel B van de IE. Op de bijlage is aangegeven: 

‘Deze bijlage mag gebruikt worden bij het bestellen van materialen’. Door dit op de bijlage te 

vermelden, kan er geen discussie zijn over de status van het document. 

Een bestellijst omvat alleen een overzicht van de materialen nodig om een werkstuk, een 

product te kunnen maken. Gereedschappen, hulpmiddelen, werktekeningen, etc. worden 

hier niet op vermeld.  

Mocht uit de evaluatie blijken dat het ook voor andere onderdelen wenselijk is zo’n bijlage bij 

te voegen dan wordt dat voor 2021 toegevoegd. 

https://www.examenblad.nl/document/servicedocument/2020/f=/5_7_2_Servicedocument.pdf


 

3. Gebruik van simulatie(-programma)s bij de cspe’s voor PIE 

Minder dan de helft van de PIE-scholen gebruikt simulaties in het onderwijs. Tot op heden 

staat de ontwikkeling van simulaties ten behoeve van examinering nog in de 

kinderschoenen. CvTE/Cito zullen deze simulaties daarom nog niet inzetten in de komende 

cspe’s.  

 

Platforms en CvTE/Cito onderzoeken de mogelijkheid om meer simulaties te gebruiken in het 

onderwijs en in de examens (cspe’s) voor de profielvakken (en met name voor PIE). Het gaat 

daarbij o.a. om simulaties op het gebied van elektro/pneumatiek die naast/aansluitend bij 

practica gebruikt kunnen worden.  Simulaties kunnen de organisatielast tijdens examens 

beperken en tegelijk bijdragen aan een verrijking van praktijklessen.   
We zullen in november/december in samenwerking met de platforms Techniek en PIE 

bedrijven uitnodigen voor een overleg over de mogelijkheden van het (door)ontwikkelen van 

simulaties.  

 

4. Een onderdeel in Facet 

Het CvTE onderzoekt of de cspe’s digitaal vanuit Facet aangeboden kunnen worden in 

plaats van vanuit een papieren opgavenboekje. Het doel hiervan is om de cspe’s platform-

onafhankelijk te maken en om de organisatielast voor de scholen te verminderen. Het is 

geenszins de bedoeling om zoveel mogelijk praktijk te vervangen door opdrachten in Facet. 

De verandering zit niet in de inhoud van de examens maar in de manier van aanbieden 

daarvan. 

 

Als de cspe’s digitaal vanuit Facet worden aangeboden, maakt de kandidaat vanuit Facet 

uitstapjes naar praktijkopdrachten. Voordelen hiervan zijn: 

- De school hoeft geen losse applicaties te installeren en te beheren per kandidaat; 

- Tijdens de afname van het profielvak-cspe hoeft niet te worden geswitcht tussen 

Facet en de ‘gewone’ computeromgeving; 

- De ICT-opdrachten in Facet zijn platformonafhankelijk; 

- De leeslast kan gereduceerd worden doordat makkelijker kan worden gewerkt met 

animaties en afbeeldingen in plaats van tekst;  

- Teksten kunnen verklankt worden. 

 

Voorlichtingsbijeenkomsten 

Om de scholen te informeren over deze ontwikkeling en over de specifieke aandachtspunten 

bij de afnames in Facet, wordt op maandag 25 november 2019 een voorlichtingsbijeenkomst 

georganiseerd voor examensecretarissen en docenten die examinator zijn in 2020 in Bunnik. 

Via onderstaande link van de Stichting Platforms vmbo (SPV) kunt u zich hiervoor 

inschrijven. https://inschrijvingconferenties.nl/Voorlichting-onderdeel-in-Facet-CSPE/ 

https://inschrijvingconferenties.nl/Voorlichting-onderdeel-in-Facet-CSPE/


 

5. Terugblik centrale examens beroepsgericht 2019 

De kengetallen voor de cspe’s PIE 2019 zijn:   

 

Profielvak 
PIE 

Aantal 
kandidaten 

N-term Gem. cijfer % onvoldoende 

PIE BB blauw 615 0,5 6,5 12,2 

PIE BB rood 687 0,3 6,5 13,7 

PIE KB blauw 1056 1,0 6,7 10,5 

PIE KB rood 949 0,5 6,5 10,3 

PIE GL blauw 149 0,5 6,1 25,5 

PIE GL rood 160 0,5 6,2 21,9 

In totaal zijn er via de SPV 102 enquêteformulieren ingevuld. Dat zijn er 20 meer dan vorig 
examenjaar. 

 

Profielvak 
PIE 

Aantal 
respondenten 

Aantal 
respondenten 
namens team 

Gem. cijfer 

PIE BB blauw 23 10 7,0 

PIE BB rood 24 9 7,4 

PIE KB blauw 20 8 7,2 

PIE KB rood 26 9 6,9 

PIE GL blauw 2 - 5,5 

PIE GL rood 7 2 6,6 

 
 

De belangrijkste opmerkingen/aandachtspunten betreft de organisatielast (bezettingsgraad 
praktijkruimten, voorbereiding examen docenten). 
 
Het syllabustraject 2022 
In de SPV-enquête zijn geen suggesties gedaan voor aanpassing van de syllabus PIE 2021. 
In het examenprogramma PIE 2022 zijn kleine veranderingen doorgevoerd t.o.v. 2021. 
 
In oktober 2019 voert een voorbereidingsgroep bestaande uit de secretaris van SLO, de 
toetsdeskundige (Cito), projectleider (CvTE), en evt. de voorzitter van de syllabuscommissie 
de veranderingen in het examenprogramma 2022 door en worden de consequenties voor de 
aanpassing van de syllabus 2022 verwerkt en de adviezen gewogen. 
In november vindt een schriftelijke raadpleging plaats van de syllabuscommissie. De 
resultaten van het wegingsproces worden door de secretaris verwerkt. 
 
In januari kan op verzoek van het platform een veldraadpleging plaatsvinden over de 
doorgevoerde wijzigingen in de concept syllabus 2022.  In juni/juli 2020 wordt de syllabus 
PIE 2022 door de minister vastgesteld.  
 
Het examenprogramma 2023 
Als het platform veranderingen wil voorstellen in het examenprogramma voor 2023 kan men 
dit aankaarten bij R. Abbenhuis van SLO.  
 
 


