Administratie: vakspecifieke informatie centraal examen 2008
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van de CEVO (zie Examenblad.nl).
BB en KB
examenvorm:
examenstof:
richtlijnen bij de afname:
afnameperiode 1e tijdvak:
examenduur:
minitoetsen:
bijzonderheden:

scholingsbijeenkomst:

*

cspe
zie syllabus *
De instructie voor de examinator bevat richtlijnen voor de
voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling.
31 maart t/m 30 mei 2008 (rooster van de CEVO)
zie III.4.4 van de Septembermededeling
'Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens'
zie III.4.5 van de Septembermededeling
Bij het cspe BB en het cspe KB wordt het digitale
administratieprogramma Telraam gebruikt.
Dit is een netwerkversie van het programma dat in 2007 bij het cspe
BB en het cspe KB gebruikt is.
NB De scholen hebben voor het cspe BB en het cspe KB 2008 niet
meer de beschikking over een papieren examen.
Het is noodzakelijk om in het voorjaar van 2008 een zogeheten proef
op de som te nemen met het gebruik van Telraam. Deze proef op de
som bestaat uit de afname met leerlingen van een oefenexamen met
Telraam en de correctie van het werk door de docent. Met name voor
scholen die in 2007 nog met de papieren versies van de cspe’s
gewerkt hebben is een zorgvuldige uitvoering van de proef op de som
van belang..
Ter voorbereiding op het examen 2008 krijgen de scholen eind
december 2007 de beschikking over het programma Telraam met
bijbehorend oefenmateriaal (de examens 2006 en 2007).
In samenwerking met Cito zal het platform economie vmbo docenten
opnieuw in de gelegenheid stellen een scholingsbijeenkomst over het
gebruik van Telraam bij te wonen.

De syllabus is gebaseerd op het nieuwe, geglobaliseerde examenprogramma.
Dit examenprogramma geldt voor de leerlingen die vanaf 1 augustus 2007 beginnen met
het vierde leerjaar.
Zie de bijlage van de syllabus.

GL
examenvorm:
cspe GL en cse GL
Zie volgende bladzijde.

Iedere school heeft de keuze tussen óf cspe óf cse (zie I.1.6 van de
Septembermededeling)

cspe GL
examenstof:
richtlijnen bij de afname:
afnameperiode 1e tijdvak:
examenduur:
minitoetsen:
NB

voorbeeld cspe GL
*

zie syllabus *
De instructie voor de examinator bevat richtlijnen voor de
voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling.
31 maart t/m 30 mei 2008 (rooster van de CEVO)
zie III.4.4 van de Septembermededeling
'Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens'
zie III.4.5 van de Septembermededeling
Er is één identiek cspe GL voor de vakken administratie, handel en
verkoop, mode en commercie en handel en administratie.
De examenstof is anders dan u van het cse GL gewend bent.
Raadpleeg de syllabus!
zie: www.cito.nl
kies: centrale examens vmbo, vmbo gl/tl en cspe

De syllabus is gebaseerd op het nieuwe, geglobaliseerde examenprogramma.
Dit examenprogramma geldt voor de leerlingen die vanaf 1 augustus 2007 beginnen met
het vierde leerjaar.
Zie de bijlage van de syllabus.

cse GL
examenstof **:

AD/K/2
AD/K/7
AD/K/8
AD/K/9
AD/K/10

afnametijdstip 1e tijdvak:

maandag 19 mei 2008 van 9.00 tot 11.00 u. (rooster van de CEVO)

**

Professionele vaardigheden
Inkoop
Magazijn/expeditie
Verkoop
Subadministraties

De examenstof voor het cse GL is gebaseerd op het oude examenprogramma voor GL.
Daarom bevat de syllabus geen informatie over het cse GL.

