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CSPE-onderdeel in Facet bij de profielvak-cspe’s BWI, Groen en PIE 

 

De profielvak-cspe’s BWI, Groen en PIE (BB/KB/GL, rood en blauw) bevatten in het 

examenjaar 2020 één onderdeel dat vanuit Facet wordt aangeboden.  

 

Achtergrond 

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

plaats van vanuit een papieren opdrachtenboekje. Het doel hiervan is om de cspe’s 

platform-onafhankelijk te maken en om de organisatielast voor de scholen te 

verminderen. Het is niet de bedoeling om 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 ICT-opdrachten in Facet zijn platformonafhankelijk; 

- 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 leeslast kan gereduceerd worden doordat makkelijker kan worden gewerkt 

met animaties en filmfragmenten in plaats van tekst;  

- Teksten kunnen verklankt worden. 

  

In 2019 is een pilot gehouden met de profielvak-cspe’s Groen BB en PIE GL waarbij één 

ICT-applicatie via Facet werd aangeboden. De specifieke doelen binnen deze pilot waren: 

- Beproeven of de overgangen tussen Facet en de overige niet in Facet geplaatste 

(praktijk)opdrachten goed verlopen; 

- Beproeven hoe de correctie in de correctiemodule van Facet voor een cspe-

opdracht verloopt. 

 

Als vervolg op deze pilot worden in 2020 voor BWI, Groen en PIE de opdrachten van één 

onderdeel per leerweg zoveel mogelijk in Facet aangeboden. 

 

Voorlichtingsbijeenkomst 

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 examinatoren. Op 

de website van de Stichting Platforms vmbo (SPV) 

(https://nieuwvmbo.nl/actueel/voorlichtingsbijeenkomsten-voor-bwi-groen-en-pie-voor-

examensecretarissen-en-docenten/) is meer informatie over deze bijeenkomst en de 

aanmelding daarvoor te vinden. 

 

De platforms van PIE en van BWI en het netwerk Groen zullen hun leden ook over deze 

bijeenkomst informeren. 

https://nieuwvmbo.nl/actueel/voorlichtingsbijeenkomsten-voor-bwi-groen-en-pie-voor-examensecretarissen-en-docenten/
https://nieuwvmbo.nl/actueel/voorlichtingsbijeenkomsten-voor-bwi-groen-en-pie-voor-examensecretarissen-en-docenten/
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Welke onderdelen van welke vakken? 

BWI BB, KB , GL Onderdeel A versie rood en blauw 

Groen BB, KB, GL Onderdeel C versie rood en blauw 

PIE BB, KB  Onderdeel D versie rood en blauw 

PIE    GL Onderdeel C versie rood en blauw 

 

Per onderdeel staat in Facet één inplanbare toets klaar. Het onderdeel start met de 

Instructie voor de Kandidaat. Daarna volgen de digitale opdrachten van dit onderdeel. 

Dit kunnen minitoetsvragen, ICT-applicaties en/of open vragen zijn. Als laatste volgt de 

introductie op de praktische opdracht(en). 1Uitzondering hierop vormt PIE KB. Hier moet  

gestart worden met het praktische deel van het onderdeel. Bij de praktische opdrachten 

beschikt de kandidaat over een (papieren) boekje praktische opdracht.  

 

Een onderdeel in Facet kent geen afzonderlijk in te plannen minitoets meer. De 

minitoetsvragen zijn opgenomen in het Facet-deel.  

 

Net als bij de minitoetsen kent ook het onderdeel in Facet meer varianten, namelijk voor 

elke variant van de minitoets één. De overige opdrachten zijn in alle varianten van het 

onderdeel identiek. Bij het maken van een afnameplanning geeft de afnameplanner aan 

hoeveel varianten gebruikt moeten worden. Dit is dezelfde werkwijze als bij het 

inplannen van de minitoetsen. 

 

Een globale beschrijving van de onderdelen is in dit document opgenomen onder het 

kopje ‘informatie per vak’. In de Instructie voor de Examinator die deel uitmaakt van 

zending A, wordt het gehele onderdeel in detail beschreven. 

 

Oefenen  

Per profielvak zal in Facet vanaf eind januari 2020 één inplanbaar oefenpackage op BB-

niveau worden aangeboden. Dit package is bedoeld om alle kandidaten te laten oefenen 

met de manier waarop het onderdeel wordt afgenomen.  

 

Voor BWI wordt op KB-niveau een extra oefenpackage aangeboden. Dit onderdeel bevat 

een ICT-opdrachtvorm waarbij het nodig is dat de kandidaten voor de afname hier mee 

bekend zijn.  

 

Examensecretarissen en examinatoren kunnen met dit oefenpackage tevens het 

inplannen, afnemen en corrigeren van het Facet-deel van het cspe oefenen.  

De correctie vindt plaats in de correctiemodule van Facet.  

 

  

                                                
1 Uitzondering hierop vormt PIE KB. Zie: Informatie PIE op blz 6. 
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Grijze vlekken 

Alleen van de praktische opdracht uit het onderdeel in Facet wordt een grijze-

vlekkenexemplaar geleverd. De Instructie voor de Examinator kan een toelichting 

bevatten over wat er in dit onderdeel in Facet gebeurt.   

 

Terugvaloptie 

Mocht de afname in Facet niet lukken, neem dan eerst contact op met de helpdesk Facet. 

De helpdesk Facet is bereikbaar op telefoonnummer 050 – 599 9925.  

 

Als de afname in Facet daarna nog niet lukt, is een fallback-versie beschikbaar. De 

fallback-versie bestaat uit de minitoets in Facet, de opdrachten op papier en losse ict-

applicaties.  

De examensecretaris meldt aan computerexamens@cvte.nl dat de afname in Facet ook 

na overleg met de helpdesk Facet niet lukt en dat zijn school is aangewezen op de 

fallback-versie. De minitoets wordt dan vrijgegeven voor de school en de 

examensecretaris ontvangt de wachtwoorden van het fallback-materiaal dat op de dvd 

staat waar ook de overige ict-bestanden op staan. Met het fallback-materiaal wordt het 

onderdeel dan afgenomen zoals gebruikelijk (minitoets in Facet en digitale opdrachten 

via ICT-applicaties). 

 

Wolf en groepsrapportage 

De afnameplanner kan, nadat de correctie is afgesloten, in Facet een rapport afdrukken 

met de totaalscores van de kandidaten voor het onderdeel. Dit zijn de totaalscores van 

de gemaakte opdrachten inclusief de minitoetsen in Facet. De examinator neemt deze 

totaalscores over op het beoordelingsschema. Alle gegevens van het beoordelingsschema 

worden in Wolf gezet. 

 

In de groepsrapportage komt daarom géén uitsplitsing te staan van het Facet-deel. 

 

Evalueren 

Het cspe-onderdeel in Facet zal worden geëvalueerd via enquêtes voor de 

examensecretaris en de examinator.  

 

Vervolg 

Als het cspe-onderdeel in Facet positief geëvalueerd wordt, dan volgt in de toekomst een 

uitbreiding van het aantal cspe’s waarbij één of meer onderdelen in Facet worden 

aangeboden.  

 

Meer informatie  

Zie de website van DUO voor meer praktische informatie over Facet 

(https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet). Hier is 

informatie te vinden over o.a. afnames voorbereiden, inplannen en corrigeren.  

 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over het cspe-onderdeel in Facet, kunt u deze stellen via 

computerexamens@cvte.nl. 

  

mailto:computerexamens@cvte.nl
https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet
mailto:computerexamens@cvte.nl
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Informatie BWI 

 

 

BWI BB Onderdeel A blauw en rood 

Naamgeving in Facet:  

profielvak BWI BB blauw 2020 onderdeel A; profielvak BWI BB rood 2020 onderdeel A 

 

Samenstelling onderdeel: 

Facetdeel (inclusief minitoetsvragen)  

Praktische opdracht 

 

 

 

BWI KB Onderdeel A blauw en rood 

Naamgeving in Facet:  

profielvak BWI KB blauw 2020 onderdeel A; profielvak BWI KB rood 2020 onderdeel A 

 

Samenstelling onderdeel: 

Facetdeel (inclusief minitoetsvragen)  

Praktische opdracht 

 

 

 

BWI GL Onderdeel A blauw en rood 

Naamgeving in Facet:  

profielvak BWI GL blauw 2020 onderdeel A; profielvak BWI GL rood 2020 onderdeel A 

 

Samenstelling onderdeel: 

Facetdeel (inclusief minitoetsvragen)  

Praktische opdracht 
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Informatie Groen 

 

 

GROEN BB onderdeel C blauw en rood 

Naamgeving in Facet:  

profielvak groen BB-blauw 2020 onderdeel C; profielvak groen BB rood 2020 onderdeel C 

 

Samenstelling onderdeel: 

Facetdeel 

Praktische opdracht 

 

 

 

GROEN KB onderdeel C blauw en rood 

Naamgeving in Facet:  

profielvak groen KB blauw 2020 onderdeel C; profielvak groen KB rood 2020 onderdeel C 

 

Samenstelling onderdeel: 

Facetdeel 

Praktische opdracht 

 

 

 

GROEN GL onderdeel C blauw en rood 

Naamgeving in Facet:  

profielvak groen GL blauw 2020 onderdeel C, profielvak groen GL rood 2020 onderdeel C 

 

Samenstelling onderdeel: 

Facetdeel (inclusief minitoetsvragen)  

Praktische opdracht 

 

  



 6 

Informatie PIE 

 

 

PIE BB onderdeel D blauw en rood 

Naamgeving in Facet:  

profielvak PIE BB blauw 2020 onderdeel D; profielvak PIE BB rood 2020 onderdeel D 

 

Samenstelling onderdeel: 

Facetdeel (inclusief minitoetsvragen) 

Praktische opdracht 

 

 

 

PIE KB onderdeel D blauw en rood 

Naamgeving in Facet:  

profielvak PIE KB blauw 2020 onderdeel D; profielvak PIE KB rood 2020 onderdeel D 

 

Samenstelling onderdeel: 

Praktische opdrachten 

Facetdeel (inclusief minitoetsvragen) 

 

NB Bij PIE KB starten de kandidaten met praktijkopdrachten en daarna loggen ze in 

in Facet om de rest van het onderdeel te maken.  

 

 

 

PIE GL onderdeel C blauw en rood 

Naamgeving in Facet:  

profielvak PIE GL blauw 2020 onderdeel C; profielvak PIE GL rood 2020 onderdeel C 

 

Samenstelling onderdeel: 

Facetdeel (inclusief minitoetsvragen) 

Praktische opdrachten 

 

 


