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Werken met twee profielvak-cspe’s
In de examenjaren vanaf 2018 wordt er bij de profielvakken gewerkt met twee versies van ieder
cspe. Eén versie wordt ingezet voor de eerste afname, de andere versie is bedoeld voor de
herkansing.
Werken met twee versies van een cspe is nieuw. Daarom is de brochure ‘Werken met twee
profielvak-cspe’s’ uitgebracht. Hierin wordt gedetailleerd toegelicht waarom deze verandering
is doorgevoerd en wat dat voor de scholen betekent. In deze flyer zijn de belangrijkste zaken
voor docenten op een rijtje gezet.

Twee versies van de profielvak-cspe’s: versie rood en versie blauw
Van ieder profielvak-cspe zijn er vanaf 2018 twee versies: versie rood en versie blauw.

Duidelijk herkenbaar
Aan ieder examendocument is direct te herkennen of het om versie rood of om versie blauw
gaat. Bij de papieren examendocumenten zie je de kleur op het voorblad. Deze kleur is ook
zichtbaar in het venster van de sealbags. In de naamgeving van de ICT-bestanden is de kleur
opgenomen. Daarbij staan de ICT-bestanden voor alle ‘rode’ cspe’s op één DVD en de ICTbestanden voor alle ‘blauwe’ cspe’s op een andere DVD. Ook in de naamgeving van de
minitoetsen is de kleur van de versie vermeld.
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Het tijdschema
Net als voorgaande jaren ontvangt de examensecretaris de zendingen A, B en C. Alle zendingen
bevatten de informatie van zowel versie rood als versie blauw. Beide versies zijn steeds in
afzonderlijke dozen verpakt.

Januari

De examensecretaris hoort welke versie bij de eerste afname gebruikt
moet worden.

Medio februari

De examensecretaris ontvangt zending A met de grijze vlekken
exemplaren van zowel versie rood als versie blauw.
De examinator kan vanaf dan de eerste afname gaan voorbereiden.
Bij het bepalen van de inventaris en materialen kan hij alvast rekening
houden met wat er voor de herkansing nodig is. Versie rood en versie
blauw zijn wat betreft inventaris en materialen zoveel mogelijk op
elkaar afgestemd.

Eerste helft maart

De examensecretaris ontvangt zending B met de papieren
examendocumenten. De versie voor de eerste afname in kandidaataantallen, de herkansings-versie in een kleiner aantal.

Eerste helft maart

De examensecretaris ontvangt zending C met de ICT-bestanden en het
correctievoorschrift voor zowel versie rood als versie blauw.

Medio maart

De examensecretaris beschikt over de wachtwoorden voor de ICTapplicaties van de versiekleur voor de eerste afname.

Medio april

De examensecretaris beschikt over de wachtwoorden voor de ICTapplicaties van de herkansings-versie.

De exacte data staan in de activiteitenplanning die te vinden is op Examenblad.nl.
NB

Alle examendocumenten van zowel versie rood als versie blauw moeten in de kluis
worden bewaard als ze niet in gebruik zijn bij de voorbereiding of de afname.
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Herkansing in dezelfde afnameperiode
Een leerling die in dezelfde afnameperiode herkanst maakt een of meer onderdelen van het
cspe van de andere kleur. De examinatoren bepalen de score voor het herkansings-cspe.
Bijvoorbeeld:

De examensecretaris kan dan met behulp van de N-L-tool bepalen welke N-term (N) en welke
schaallengte (L) bij het herkansings-cspe hoort.
Leerlingen die de eerste afname in het derde leerjaar gedaan hebben en in het vierde leerjaar
herkansen, maken het profielvak-cspe van dat jaar helemaal.

Meer informatie







Op de onderwerppagina ‘Werken met twee profielvak-cspe’s’ staat alle informatie
handig bij elkaar (Examenblad.nl → vmbo GL / vmbo KB / vmbo BB → onderwerpen →
Werken met twee profielvak-cspe’s)
Paragraaf 5.7 van de Septembermededeling bevat ook relevante informatie waaronder
de vakspecifieke informatie per profielvak
De profielvak-cspe’s van 2018, 2017 en 2016 staan op www.examenblad.nl in de
betreffende jaarring van de examenpagina’s en op www.cito.nl  voortgezet onderwijs
 centrale examen vo
Minitoetsen uit eerdere examenjaren staan op oefenen.facet.onl
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