RICHTLIJNEN EXAMENTIJD CSPE
Een cspe bestaat uit onderdelen.
De onderdelen zijn aangegeven met een hoofdletter A, B, C, D.
Elk onderdeel bestaat uit één of meer opdrachten. De opdrachten zijn genummerd opdracht 1,
opdracht 2, enz.
Van elk onderdeel van het cspe en voor het cspe als geheel is de richttijd in het opgavenboekje
aangegeven. Uitgangspunt is dat de richttijden gevolgd worden. De school bepaalt hoe de richttijden
tijdens het cspe gehanteerd worden, rekening houdend met de specifieke schoolsituatie. Binnen één
school dienen de afname condities voor alle kandidaten gelijk te zijn. Afwijkingen van de richttijden
worden in het proces verbaal van de afname van het cspe vermeld.
Bij sommige opdrachten is de toegestane tijd vermeld.
Bij deze opdrachten wordt (ook) het werktempo beoordeeld. Hierbij organiseert u per kandidaat de
exacte tijdwaarneming. In het correctievoorschrift van het cspe staat beschreven op welke manier
een werktempo-opdracht beoordeeld moet worden.
Als een onderdeel een opdracht bevat met een toegestane tijd (waarbij het werktempo beoordeeld
wordt), gelden voor de overige opdrachten van dat onderdeel de algemene ‘Richtlijnen richttijden
cspe’.
Voorbeeld:
Onderdeel A richttijd: 90 minuten
Onderdeel A bestaat uit de opdrachten 1, 2, 3 en 4.
Opdracht 2 toegestane tijd: 30 minuten
Richttijd opdrachten 1, 3 en 4: in totaal 60 minuten
In het algemeen geldt voor de regeling van de examentijden bij het cspe:
 De school is verantwoordelijk voor gelijke afnameomstandigheden voor de eigen kandidaten.
 Geadviseerd wordt dat een school een protocol voor de afname van de cspe’s heeft.
Hierin zou opgenomen moeten zijn:

De manier waarop de school de tijd bijhoudt die elke kandidaat aan (de afzonderlijke
onderdelen) van het cspe besteedt.

De manier waarop de school vastlegt:
o de overschrijdingen van de richttijd bij (de afzonderlijke onderdelen van) het cspe;
o de reden van het overschrijden van de richttijd;
o de namen van de kandidaten die het betreft.

De manier waarop de school van elke kandidaat de gebruikte tijd exact vastlegt bij een
opdracht of een serie van opdrachten in een cspe waarbij een voorgeschreven maximale
examentijd geldt. Het correctievoorschrift geeft aan hoe u moet handelen.
De regeling die een school kan gebruiken moet passen binnen de richtlijnen in de instructie voor de
examinator en de richtlijnen in dit document.
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