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Het cspe nu ook in de
gemengde leerweg
De landelijke invoering van het cspe, het centraal 
examen beroepsgericht waarin vaktheorie en 
praktijk geïntegreerd getoetst worden, is in de 
examenperiode van 2007 voltooid in de beide 
beroepsgerichte leerwegen (BB en KB). Nu volgt ook 
de gemengde leerweg (GL). Zij het op een andere 
manier. Maar net als bij de introductie van het cspe 
in BB en KB is er eerst een overgangsjaar. In dit 
artikel worden alle aandachtspunten aangestipt. 
In de daaropvolgende artikelen vindt u alle details. 

Nieuw ten opzichte van BB en KB
In GL worden vijf groepen van verwante 
beroepsgerichte vakken onderscheiden:

Groep 1 Bouw
Timmeren
Metselen
Schilderen
Fijnhoutbewerken
Bouw-breed

Groep 3 Z&W
Verzorging
Uiterlijke verzorging
Zorg-en-welzijn-
breed

Groep 5 Consumptief
Horeca
Bakken
Consumptief-breed

Voor alle vakken uit één groep is er een uniform 
cspe GL. Het cspe GL voor Mode en commercie 
is dus identiek aan het cspe GL voor Handel en 
administratie. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
Metaal- en Elektrotechniek. In de nieuwe 
globale examenprogramma’s die begin juni 
2007 voor het vmbo zijn vastgesteld, is 

hiermee als volgt rekening gehouden: 
•  Ieder examenprogramma kent een 

zogeheten c.e.-deel. Het c.e.-deel is het 
gedeelte van het examenprogramma dat 
in het centraal examen wordt getoetst. 
Dit c.e.-deel wordt uitgewerkt in een 
syllabus. Van ieder vak beschrijft de 
syllabus concreet wat er in het centraal 
examen getoetst kan worden. De syllabus 
is dus een beschrijving van de c.e.-stof. 

•  Per groep geldt: voor alle vakken zijn het 
c.e.-deel en de syllabus voor GL identiek. 
De syllabus voor Mode en commercie GL 
is dus identiek aan die voor Handel en 
administratie GL. Omdat de beschrijving 
van de c.e.-stof identiek is geldt hetzelfde 
voor het cspe GL zelf. 

Bovenstaande is alleen in de gemengde 
leerweg zo. Voor BB en KB heeft ieder vak 
een eigen vakspecifieke syllabus en een 
vakspecifiek cspe.
Niet alle beroepsgerichte vakken komen in 
de genoemde vijf groepen voor.
Het cspe GL wordt dan ook niet bij alle 
beroepsgerichte vakken ingevoerd. 
In het volgende artikel op pagina 6 wordt 
dit alles tot in detail beschreven. 

Groep 2 MEI
Metaaltechniek
Elektrotechniek 
Installatietechniek
Metalektro
Instalektro

Groep 4 HAV
Administratie
Handel en verkoop
Mode en commercie
Handel en 
administratie
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Verplicht vanaf het examenjaar 
2009
In mei 2007 hebben 25 pilotscholen het cspe GL 
van één of meer beroepsgerichte vakken 
afgenomen. Alle vijf cspe’s GL waren daarbij 
betrokken. Voor de betrokken GL-leerlingen 
nam het cspe GL de plaats in van het centraal 
schriftelijk examen (cse). 
Uit de evaluatie na afloop bleek duidelijk dat 
de scholen de voorkeur geven aan het cspe. 
Voornamelijk omdat in het centraal examen 
GL nu ook praktijk getoetst wordt. 
De staatssecretaris heeft daarom besloten dat 
het cspe vanaf het examenjaar 2009, op 
enkele vakken na, dé vorm voor het centraal 
examen is van het beroepsgerichte vak in de 
gemengde leerweg. 
In het artikel ‘Geef mij maar een cspe GL!’ 
(pagina 14) kunt u de ervaringen van de 
pilotscholen lezen. 

Overgangsjaar
Vooruitlopend op de landelijke invoering van 
het cspe GL in het schooljaar 2008-2009 
kunnen alle vmbo-scholen in 2007-2008 
kiezen voor óf het cspe GL óf het cse GL. 
Deze keuze kan per beroepsgericht vak 
verschillen. Locaties kunnen echter niet binnen 
één beroepsgericht vak een deel van de GL-
leerlingen het cspe laten afleggen en een 
ander deel het cse GL afnemen. Elke vmbo-
school moet aan het begin van dit schooljaar 
besluiten met welke beroepsgerichte vakken 
de GL-leerlingen meedoen aan het cspe GL en 
met welke vakken aan het cse GL.  
Als het bevoegd gezag van uw school per 
locatie eenmaal een keuze heeft gemaakt, dan 
moet dit doorgegeven worden aan de IB-Groep. 
Elke vmbo-school noteert dit per beroeps-
gericht vak op de inschrijvingsformulieren van 

de IB-Groep. Deze formulieren moeten vóór 
1 november 2007 aan de IB-Groep verstuurd 
zijn. Zie verder in deze uitgave op pagina 22.

Vorm en inhoud
Voor docenten BB en KB is de examenvorm 
van het cspe al bekend. Maar zoals eerder 
vermeld zijn er ook verschillen met de cspe’s 
in BB en KB. Het cspe GL is korter omdat voor 
het beroepsgerichte vak in GL minder lesuren 
beschikbaar zijn en globaler omdat het een 
examen voor een cluster van vakken is. 
De overeenkomsten en verschillen tussen het 
cspe in GL enerzijds en die in BB en KB 
anderzijds vindt u op pagina 16.
Net zoals bij het cspe BB en KB wordt bij het 
cspe GL gebruik gemaakt van ICT. In het artikel 
‘Computergebruik bij cspe’s’ vindt u de 
belangrijkste informatie hierover (pagina 18). 

Examenstof: vakinhoudelijke 
veranderingen
Voor docenten is het erg belangrijk om te weten 
met welke vakinhoudelijke veranderingen de 
invoering van het cspe GL gepaard gaat. 
Zo bevat de c.e.-stof voor het cspe GL 
Administratie niet alleen onderwerpen uit de 
administratie, maar ook uit de handel. Het 
cspe moet immers ook herkenbaar zijn voor 
de GL-ers Handel en verkoop, die hetzelfde 
cspe afleggen. Het artikel ‘Wat elke docent 
moet weten over ‘zijn’ cspe GL’ (pagina 10) 
maakt dit voor alle vakken met een cspe 
duidelijk door de c.e.-stof voor het ‘oude’ cse 
GL naast de examenstof voor het cspe GL te 
zetten. 

Voorlichtingsbijeenkomsten
Ter voorbereiding op het cspe GL worden in 
het begin van het schooljaar 2007-2008 
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 
voor de docenten beroepsgericht die met het 
cspe GL te maken krijgen. Tijdens deze 
bijeenkomsten staat het voorbeeld cspe GL 
centraal. 
In het laatste artikel van deze uitgave 
(pagina 26) vindt u een overzicht van de 
voorlichtingsbijeenkomsten en is vermeld hoe 
u zich daarvoor kunt inschrijven. 

Behalve via de voorlichtingsbijeenkomsten 
zijn de voorbeeld cspe’s GL vanaf begin 
september beschikbaar op www.cito.nl. 
Mede op basis van deze voorbeeld cspe’s 
maakt iedere locatie per vak de keuze: wel of 
niet deelnemen aan het cspe GL 2008. 
Als voorbereiding op de keuze kan de school 
het stappenplan doorlopen op pagina 20.
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Het cspe GL is korter 
omdat voor het 
beroepsgericht vak 
minder lesuren 
beschikbaar zijn en 
globaler omdat het 
een examen voor een 
cluster van vakken is.



Rooster cspe’s 2008
ma 31 maart  begin 1e tijdvak cspe BB, KB en GL
vr 30 mei  einde 1e tijdvak cspe BB, KB en GL
wo 4 juni bekendmaking normen beroepsgericht
wo 4 juni begin 2e tijdvak cspe BB en KB
wo 11 juni  bekendmaking normen algemene vakken 

vmbo
wo 11 juni begin 2e tijdvak cspe GL
wo 18 juni einde 2e tijdvak cspe BB, KB en GL
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Inhalen
Inhalen van het cspe (door een kandidaat die 
om een legitieme reden niet aanwezig was) kan 
gebeuren zodra de kandidaat in staat is alsnog 
het examen af te leggen. Laten inhalen werkt 
daardoor bij het cspe GL net als bij BB en KB.  

Herkansingsregeling
In de gemengde en theoretische leerweg 
heeft een kandidaat het recht om het centraal 
examen in één vak te herkansen. 
Dat verandert niet door de invoering van het 
cspe GL. Concreet betekent dit dat een GL-
kandidaat kan kiezen tussen herkansen van óf 
het cse GL/TL van een algemeen vak óf het 
cspe GL.
Daarmee verschilt de herkansingsregeling in 
GL met BB en KB (waar de leerling het c.e. van 
één algemeen vak én het cspe mag herkansen).
Een GL-er zal dus eerst de uitslag moeten 
afwachten voordat hij besluit in welk vak hij 
gaat herkansen. In 2008 kan de uitslag worden 
vastgesteld op 11 juni. De school heeft dan 
nog één week voor de afname van het cspe GL 
bij herkansers. 
Net als in BB en KB betekent herkansen van 
het cspe dat de kandidaat hetzelfde examen, 
of onderdelen daarvan, opnieuw aflegt. 
Behoort een minitoets tot de herkanste 
onderdelen dan maakt de kandidaat een 
andere variant dan de variant die hem in eerste 
instantie is voorgelegd. 

Examenrooster
Voor de GL ziet het examenrooster er als volgt 
uit:

Met name de planning van de herkansingen 
van het cspe GL vraagt de aandacht, omdat de 
herkansingsregeling voor het cspe GL afwijkt 
van BB en KB.

Tweede correctie
Net als bij het cspe in BB en KB wijst de 
directeur van de school een tweede 
examinator aan voor het cspe GL. Bij het 
cspe GL is dus géén sprake van een 
gecommitteerde die door de IB-Groep is 
aangewezen. 
Het cse GL 2008 wordt nog wel 
nagekeken door een tweede corrector, 
die vakdocent is op een andere vmbo-
school. De pooling voor de tweede 
correctie van het cse GL 2008 wordt per 
beroepsgericht vak beperkt tot de 
scholen die meedoen aan het cse GL. 

Regelgeving
De volgende regelingen zijn relevant voor het 
cspe GL:
•  Regeling vaststelling examenprogramma’s 

voortgezet onderwijs - OCW, 4 juni 2007
•  Mededeling vaststelling syllabi centraal 

examen vmbo 2008 en 2009 - CEVO, 20 juni 
2007

En natuurlijk het Eindexamenbesluit.
Het artikel ‘Regelgeving en het cspe GL’ gaat 
in op de aspecten die voor het cspe GL van 
belang zijn (pagina 24).

Ouders en leerlingen 
Wanneer uw school kiest voor één of meer 
cspe’s, dan is het verstandig om ouders en 
leerlingen hierover goed voor te lichten. 
De pilotscholen hebben in hun voorlichting 
benadrukt het een goede zaak te vinden dat in 
het cspe ook de praktijk getoetst wordt. 
Het maken van het voorbeeld cspe is voor 
leerlingen natuurlijk de beste oefening. Veel 
scholen hebben hierin voorzien toen het cspe 
in BB en KB werd ingevoerd en de ervaringen 
van de pilotscholen in 2007 wijzen dat 
opnieuw uit. 

Jan Kastelein (CEVO)
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Nieuwe examen-
programma’s en de 
introductie van het cspe 
in de gemengde leerweg
Het cspe wordt geleidelijk ingevoerd. In het 
examenjaar 2008 hebben vmbo-scholen per 
beroepsgericht vak nog de keuze tussen het 
‘oude’ cse GL óf het cspe GL volgens het 
nieuwe examenprogramma. Vanaf het 
examenjaar 2009 is voor vrijwel alle beroeps-
gerichte vakken uitsluitend het cspe GL 
beschikbaar.

Nieuwe examenprogramma’s 

Globale eindtermen
In 2006 zijn alle reguliere examenprogramma’s 
die door OCW zijn vastgesteld voor alle 
reguliere vakken herzien. Het gaat om de 
algemene vakken, de (beroepsgerichte) 
afdelingsprogramma’s en intrasectorale 
programma’s in de sectoren techniek, zorg en 
welzijn en economie.
De nieuwe beroepsgerichte vakken 
(Techniek-breed, Technologie in de GL, ICT-
route, SDV (Sport, dienstverlening en 
veiligheid) en Intersectoraal) vallen in 2007 
nog niet onder de reguliere vakken. Ook de 
beroepsgerichte vakken in de sector landbouw 
blijven hier buiten beschouwing omdat zij 
onder het ministerie van LNV vallen.

De examenprogramma’s van genoemde 
vakken zijn globaler geformuleerd. 
Een examenprogramma nieuwe stijl telt 
daardoor veel minder eindtermen. Daarnaast 
is er ‘klein onderhoud’ gepleegd en is voor elk 
vak een vast deel van het examenprogramma 
aangewezen dat jaarlijks getoetst wordt in 

het centrale examen (het c.e.-deel). Vanaf 
2008 zijn de wisselende onderwerpen in het 
centraal examen verleden tijd.

Ruimte voor eigen keuzes in het school-
examen
De school is verplicht om in het schoolexamen 
minimaal die exameneenheden te toetsen die 
niet centraal getoetst worden. Door de globaal 
geformuleerde examenprogramma’s stuurt 
de overheid meer op hoofdlijnen en krijgen de 
scholen ruimte om eigen keuzes te maken. 
Dit was ook één van de uitgangs-punten van 
Koers VO, de beleidsnota van het ministerie 
van OCW die medio 2004 verscheen.

Scholen kunnen kiezen:
•  om exameneenheden uit het c.e.-deel ook in 

het schoolexamen te toetsen; 
•  om het schoolexamen beter te laten 

aansluiten bij het mbo in de omgeving en de 
bedrijven in de regio;

•  voor geïntegreerde toetsing van bepaalde 
onderdelen uit diverse examenprogramma’s. 

Vooral voor scholen die bezig zijn met vormen 
van integratie van de algemene vakken in de 
beroepsgerichte vakken is dit laatste punt 
interessant. Docenten kunnen bijvoorbeeld 
spreekvaardigheid Nederlands koppelen aan 
een praktische opdracht handel en verkoop. 

De andere belangrijke maatregel die ruimte 
schept voor de scholen is het feit dat er geen 
vormvoorschriften meer zijn voor het school-
examen. Het bevoegd gezag mag zelf 
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Sinds 1 augustus 2007 gelden nieuwe examen-
programma’s voor het vmbo. De beroepsgerichte 
vakken in de gemengde leerweg (GL) nemen daarbij 
een bijzondere positie in. Bij deze vakken is sprake 
van een vakinhoudelijke verandering, gekoppeld aan 
de introductie van het cspe GL.  



Examenprogramma  •  vastgesteld door de staatssecretaris
          • globaal 
          • vast c.e.-deel
          • ruimte in het schoolexamen

Syllabi      • vastgesteld door de CEVO
         •  toelichting op het c.e.-deel van het 

globale examenprogramma
         • houvast voor het centraal examen
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beslissen op welke manier de school de 
exameneenheden in het schoolexamen toetst. 
Dit biedt veel mogelijkheden voor eigen toets- 
en afsluitingsvormen in aansluiting op de 
didactische praktijk op school. Hierdoor 
ontstaan ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld 
competentiegerichte toetsing. De SLO heeft 
‘Handreikingen’ voor het schoolexamen 
gemaakt: kijk op www.slo.nl.

Overigens kan een school er ook voor kiezen 
om met de globale examenprogramma’s op 
dezelfde wijze om te gaan als met de 
gedetailleerde oude examenprogramma’s. 
In dat geval kiest de school er voor om op 
dezelfde weg door te gaan. 
De school kán maar hoeft de ruimte niet te 
benutten!

Syllabi
De globale examenprogramma’s zijn niet 
specifiek genoeg om een helder beeld te 
krijgen van het centrale examen. Om leerlingen 
goed voor te kunnen bereiden ontwikkelde 
CEVO voor alle examenprogramma’s syllabi 
die laten zien hoe het centrale examen eruit 
ziet. De docent kan zich een goed beeld 
vormen van wat in het centraal examen wel 

en niet gevraagd kan worden.
Voor de docent is de inhoud van de syllabi 
geen verrassing. Hij komt de gedetailleerde 
eindtermen uit de exameneenheden van het 
oude examenprogramma tegen. 
De syllabi zijn eind mei 2007 bezorgd bij de 
conciërge van iedere vmbo-locatie. U kunt ze 
ook downloaden op Examenblad.nl (voorheen: 
www.eindexamen.nl). 

Korte klap
De globalisering en het maken van de syllabi 
is een ‘korte klap’: het gaat om een technische 
operatie zonder ingrijpende vakinhoudelijke 
veranderingen. De beperkte inhoudelijke 
veranderingen (‘klein onderhoud’) gaan over 
onvolkomenheden in en actualisering van de 
oude examenprogramma’s. Het enige doel 
van de korte klap is ruimte bieden in het 
schoolexamen en via de syllabi dezelfde 
houvast geven voor het centraal examen als 
de oude gedetailleerde examenprogramma’s. 
Daarom treden de nieuwe examen-
programma’s vmbo al met ingang van 
1 augustus 2007 in werking en gelden ze voor 
de vmbo-leerlingen die in het schooljaar 
2007-2008 beginnen met het vierde leerjaar. 
De syllabi zijn ook al voor het examenjaar 
2008 bedoeld. 

De beroepsgerichte vakken in de 
gemengde leerweg
Bij de beroepsgerichte vakken in de gemengde 
leerweg is wel sprake van inhoudelijke 
veranderingen. Voor deze vakken geldt 
daarom een overgangsjaar. 
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Groepen van verwante vakken
Bij de globalisering zijn de volgende groepen 
van verwante vakken onderscheiden:
•  Groep 1: Bouw 
Timmeren, Metselen, Schilderen, 
Fijnhoutbewerken, Bouw-breed.
(Fijnhoutbewerken wordt hiermee een vijfde 
reguliere differentiatie binnen de afdeling 
Bouw.)
•  Groep 2: MEI
Metaaltechniek, Elektrotechniek, 
Installatietechniek, Instalektro, Metalektro.
•  Groep 3: Zorg en welzijn
Verzorging, Uiterlijke verzorging, 
Zorg-en-welzijn-breed.
•  Groep 4: HAV
Administratie, Handel en verkoop, Handel en 
administratie, Mode en commercie.
•  Groep 5: Consumptief 
Horeca, Bakken, Consumptief-breed.

De globale examenprogramma’s van alle 
vakken uit één van de bedoelde groepen 
kennen voor de GL een uniform c.e.-deel. 
De syllabus voor GL is ook uniform voor alle 
vakken uit één groep. De volgende stap is dat 
er een uniform centraal examen is voor alle 
vakken uit één groep: dat centraal examen is 
een cspe.  De introductie van het cspe GL gaat 
daardoor gelijk op met de invoering van de 
globale examenprogramma’s en de syllabi.

Voorbeeld
Neem als voorbeeld groep 4. De globale 
examenprogramma’s Administratie (AD), 
Handel en verkoop (HV), Handel en 
administratie (HA) en Mode en commercie 
(MC) kennen voor GL een identiek c.e.-deel. 
Ook de syllabi die voor deze vakken uit groep 4 
zijn vastgesteld, zijn voor de GL identiek en 
dat betekent dat voor deze vakken identieke 
cspe’s GL geconstrueerd worden. 

Voor de andere groepen van verwante vakken 
in de gemengde leerweg werkt het net zo. 

De reden van de uniformering is in de eerste 
plaats dat de GL-leerling gebaat is bij een 
brede oriëntatie. Daarbij komt dat de aantallen 
kandidaten bij de beroepsgerichte cse’s GL 
veelal zeer klein zijn. Zo namen sinds 2003 
jaarlijks gemiddeld zo’n 40 leerlingen deel aan 
het cse GL Instalektro, dat daarmee nog niet 
eens één van de kleinste vakken was. Slechts 
een handvol vakken telden in de GL landelijk 
gezien meer dan 100 examenkandidaten, 
waardoor aan het cse GL eigenlijk niet veel 
centraals meer was. 

Vakinhoudelijke veranderingen
We borduren even verder op het voorbeeld 
van groep 4: HAV. Het cspe GL wordt afgelegd 
door kandidaten van 4 vakken: AD, HV, HA, 
MC en bevat elementen uit zowel handel (H), 
administratie (A) als verkoop (V).
Ten opzichte van het oude examenprogramma 
zijn aan het GL-examenprogramma AD dus 
elementen uit het GL-examenprogramma HV 
toegevoegd en omgekeerd. Kandidaten AD 
krijgen in het cspe GL onderdelen uit handel 
en verkoop en omgekeerd worden kandidaten 
HV getoetst op administratieve onderdelen.

Voor kandidaten HA verandert er nauwelijks 
iets, omdat dit intrasectorale programma al 
een combinatie was van handel, administratie 
en verkoop. Voor het kleine groepje GL-ers MC 
(sinds 2003 jaarlijks landelijk gemiddeld zo’n 
tien examenkandidaten) betekent de 
verandering dat het cspe GL niet noodzakelijk 
meer over mode gaat. Veel van de 
vaardigheden die deze kandidaten vooral in 
modische praktijksituaties aanleerden worden 
in het cspe GL HAV in een andere context 
getoetst. 

Bij de bepaling van het uniforme c.e.-deel voor 
GL is zoveel mogelijk gekeken naar de 
gemeenschappelijke eindtermen uit de oude 
GL-examenprogramma’s voor AD, HV, HA en 
MC. Die overlap was al vrij fors en daardoor 
zijn de vakinhoudelijke veranderingen zeker 
geen aardverschuivingen. 

Andere groepen
Voor groep 2: MEI, groep 3: Z&W en groep 5: 
Consumptief, geldt in grote lijnen hetzelfde 
als voor groep 4: HAV. Ook in deze groepen 
zijn de wijzigingen voor de intrasectorale 
programma’s minder ingrijpend dan voor de 
afdelingsprogramma’s. 
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Examen-      •  de exameneenheden uit het c.e.-deel van 
  programma’s GL     GL zijn identiek voor AD, HV, HA en MC

           •  de overige exameneenheden voor AD-GL, 
            HV-GL, HA-GL en MC-GL zijn vakspecifiek

Syllabi GL      •  identieke GL-syllabus voor AD, HV, HA en 
MC

cspe GL       • identiek cspe GL voor AD, HV, HA en MC

De reden van 
uniformering is in de 
eerste plaats dat de 
GL-leerling gebaat is 
bij een brede 
oriëntatie.
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De vakken in groep 1: Bouw, kenden sinds het 
begin van het vmbo al een identiek examen-
programma voor GL. Voor de ‘bouwvakken’ 
gaat de invoering van het cspe GL daarom niet 
gepaard met vakinhoudelijke veranderen. 

De nieuwe elementen vragen zeker om de 
aandacht van de docenten uit de groepen 2 
tot en met 4. In het volgende artikel wordt 
voor alle afzonderlijke vakken ingegaan op de 
veranderingen in het GL-examenprogramma. 

Invoeringstraject cspe GL

Overgangsjaar 2008
Vanwege de vakinhoudelijke veranderingen 
waarmee de invoering van het cspe GL gepaard 
gaat, heeft de staatssecretaris besloten dat de 
invoering geleidelijk plaatsvindt. Net als bij 
het cspe in BB en KB is er een keuzejaar. Voor 
de beroepsgerichte vakken uit de vijf groepen 
kan elke school per beroepsgericht vak in het 
examenjaar 2008 kiezen voor: 
•  óf het cse GL (op basis van het oude examen-

programma en de c.e.-stof die door de CEVO 
bekend gemaakt is) 

•  óf het cspe GL (op basis van het globale 
examenprogramma en de syllabus). 

Vanaf het examenjaar 2009 vervalt de keuze-
mogelijkheid. Dan geldt het cspe GL én de 
syllabus-GL en het globale examen-
programma.

Vakken zonder cspe GL
Niet alle beroepsgerichte vakken zijn 
ondergebracht in één van de vijf groepen:
•  Grafimedia heeft een eigen cpse GL, dat is 

afgeleid van het cspe KB. 
•  Transport en logistiek en Voertuigentechniek 

houden nog even hun eigen cse GL. De vraag 
is of deze twee vakken in de gemengde 
leerweg blijven bestaan gezien het geringe 
aantal leerlingen in de GL (Transport en 
logistiek ± 5, Voertuigentechniek ± 40). 

•  De beroepsgerichte vakken in de sector 
Landbouw (vmbo-groen) volgen een eigen 
traject. Voor 2008 en 2009 is er in ieder geval 
voor alle vakken in de afdeling Landbouw 
nog een cse in de GL. 

•  De nieuwe beroepsgerichte vakken (ICT-
route, Intersectoraal, Sport, dienstverlening 
en veiligheid, Techniek-breed en Technologie 
in de GL) borduren voort op het spe van 2007. 
De ontwikkelingen voor deze vakken worden 
in deze uitgave buiten beschouwing gelaten.

Jan Paul de Vries en Jan Kastelein (CEVO)

Nieuwe examenprogramma’s en de introductie van het cspe in de gemengde leerweg  | Cspe GL
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Centraal examen en schoolexamen
Leerlingen die vanaf 2008 een cspe GL gaan 
doen, hoeven niet bang te zijn dat ze niet meer 
getoetst worden in het vak waarvoor ze 
gekozen hebben. Neem nu een leerling die 
kiest voor Metaaltechniek in de GL. Deze leerling 
doet straks het cspe voor de groep MEI. 
Wat blijft bestaan is dat de school in het school-
examen tenminste die exameneenheden 
moet examineren die niet tot het c.e.-deel van 
het nieuwe, globale examenprogramma voor 
GL behoren. Dus alle examenonderdelen die 
horen bij het GL-examenprogramma Metaal-
techniek en die niet in het cspe GL voor de 
groep MEI getoetst worden, behoren tot het 
schoolexamen voor de leerling Metaaltechniek-
GL. In de cspe’s GL voor deze groepen van 
verwante vakken worden praktijksituaties en 
contexten gekozen die voor alle leerlingen uit 
die verschillende verwante vakken relevant en 
voorstelbaar zijn.

Voorbeeld cspe GL bekijken?
Ga naar www.cito.nl/U zoekt informatie 
over..., kies: Voortgezet onderwijs > 
Centrale examens > Examens vmbo 
> Examens 2007 

Syllabus bekijken: 
Ga naar Examenblad.nl, kies: vmbo GL > 
(onder de groene knop) afdeling > vak 
naar keuze (via pijl)

Eindtermen
Kijkt u ook goed naar de eindtermen die onder 
de exameneenheden vallen. Soms is namelijk 
de naam van de exameneenheid gelijk 
gebleven maar zijn de eindtermen die 
daaronder vallen in het nieuwe programma 
wel gewijzigd. Raadpleegt u voor het cspe GL 
daarom de syllabus! 

Toelichting per groep van verwante 
vakken
Groep 1 Bouw
Van de ‘bouwvakken’ hebben de nieuwe 
examenprogramma’s een uniform c.e.-deel 
voor GL, is er een uniforme syllabus en een 
uniform cspe GL:
•  Bouwtechniek-timmeren, 
•  Bouwtechniek-metselen, 
•  Bouwtechniek-schilderen, 
•  Bouwtechniek-fijnhoutbewerken,  
•  Bouw-breed.

De examenstof die in het cspe GL aan de orde 
komt omvat de exameneenheden:
B/K/2   Professionele vaardigheden
B/K/10  Het bouwproces
B/K/12   Industrialisering en 

automatisering in de bouw

Het cse GL voor deze vakken in de GL omvat 
ook deze zelfde exameneenheden.
De stof is nagenoeg identiek, het verschil 
tussen cspe en cse zit alleen in de wijze van 
toetsing. Het voorbeeld cspe GL van 2007 
geeft u een goed beeld hoe dit examen er in 

Het is van belang dat uw school bij het eindexamen 
van 2008 een weloverwogen keuze maakt of uw 
leerlingen in de gemengde leerweg het ‘oude’ cse 
afleggen of het nieuwe cspe. Als docent adviseert u 
uw bevoegd gezag hierover. Daarom vindt u in dit 
artikel een toelichting per groep van verwante 
vakken. De examenstof voor het nieuwe cspe GL 
volgens het nieuwe, globale examenprogramma en 
de syllabi wordt vergeleken met het cse GL volgens 
het oude examenprogramma.

Wat elke docent moet 
weten over ‘zijn’ cspe GL
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2008 uit zal zien. De syllabus geeft u inzicht in 
wat er in het cspe GL getoetst kan worden. 

Groep 2 MEI
De tweede groep van verwante vakken 
bestaat uit de volgende vakken:
•  Metaaltechniek,
•  Elektrotechniek,
•  Installatietechniek,
•  Instalektro,
•  Metalektro.

Ook van de nieuwe examenprogramma’s voor 
deze vakken is het c.e.-deel voor GL, de 
syllabus voor GL en het cspe GL identiek. 
Dat cspe GL omvat voor alle bovengenoemde 
vakken de volgende exameneenheden:
MEI/K/2  Professionele vaardigheden
MEI/K/20  Inleiding op monteren en 

bekabelen
MEI/K/21 Automatiseren
MEI/K/22 CAD

Het voorbeeld cspe GL van 2007 en de syllabi 
geven een goed beeld van wat en hoe er wordt 
geëxamineerd.  
Als u wilt weten hoe het nieuwe examen-
programma zich voor GL verhoudt tot het 
oude examenprogramma van uw vak, kunt u 
de overzichten raadplegen op: Examenblad.nl 
(voorheen www.eindexamen.nl). 
Klik op de knop Meer onder de kop Nieuw op 
de site, en scroll dan naar de publicatie met de 
datum 26 april 2006 (CEVO-Mededeling over 
aanwijzing exameneenheden centrale 
examens beroepsgerichte vakken vmbo 2008).

Hierna treft u de vergelijking aan tussen de 
centraal te examineren exameneenheden in 
•  het cspe GL volgens de nieuwe examen-

programma’s en de syllabi 
•  het cse GL volgens het oude examen-

programma en bijbehorende c.e.-stof 
daarvoor. 

Metaaltechniek oude programma
examenstof cse GL 2008
MT/K/2  Professionele vaardigheden
MT/K/16  Elektronica
MT/K/17  Automatiseren
MT/K/19   Inleiding op monteren en 

bekabelen

Elektrotechniek oude programma
examenstof cse GL 2008
ET/K/2  Professionele vaardigheden
ET/K/15  Elektronica
ET/K/16  Automatiseren
ET/K/19  Installaties in de woning

Installatietechniek oude programma
examenstof cse GL 2008
IT/K/2  Professionele vaardigheden
IT/K/15  Elektronica
IT/K/16  Automatiseren
IT/K/19  Installaties in de woning

Instalektro oude programma
examenstof cse GL 2008
IEK/2   Professionele vaardigheden
IE/K/15  Elektronica
IE/K/16  Automatiseren
IE/K/19  Installaties in de woning

Metalektro oude programma
examenstof cse GL 2008
MEK/2  Professionele vaardigheden
ME/K/14  Installaties in de woning
ME/K/15  Elektronica
ME/K/16  Automatiseren

Nieuwe programma
examenstof cspe GL 2008 en verder
MEI/K/2  Professionele vaardigheden
MEI/K/20  Inleiding op monteren en 

bekabelen
MEI/K/21 Automatiseren
MEI/K/22 CAD

Groep 3 Z&W
De derde groep van verwante vakken bestaat 
uit de volgende vakken: 
• Uiterlijke verzorging,
• Verzorging,
• Zorg-en-welzijn-breed.

Ook van de nieuwe examenprogramma’s voor 
deze vakken is het c.e.-deel voor GL, de 
syllabus voor GL en het cspe GL identiek. 
Dat cspe GL omvat voor alle bovengenoemde 
vakken de volgende exameneenheden:
ZWG/K/2 Professionele vaardigheden
ZWG/K/6  Informatie en communicatie 

technologie
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ZWG/K/7 Sociaal pedagogisch werk
ZWG/K/10 Persoonlijke verzorging
ZWG/K/11 Assisteren en verzorgen

Voor docenten ‘Verzorging’ bevat de syllabus 
voor ZWG/K/10 enkele nieuwe eindtermen.
Voor leraren ‘Uiterlijke verzorging’ zouden de 
veranderingen erg groot zijn, ware het niet 
dat er voor dit vak sinds 2004 geen GL-
examenkandidaat meer zijn. Voor docenten 
Zorg-en-welzijn-breed is er niets nieuws onder 
de zon.

Bekijkt u het voorbeeld cspe GL van 2007 en 
raadpleeg de syllabus voor de examenstof.  
Als u wilt weten hoe het nieuwe examen-
programma zich voor GL verhoudt tot het 
oude examenprogramma van uw vak, kunt u 
de overzichten raadplegen op: Examenblad.nl 
(voorheen www.eindexamen.nl).
Klik op de knop Meer onder de kop Nieuw op 
de site, en scroll dan naar de publicatie met de 
datum 26 april 2006.

Hieronder treft u de vergelijking aan tussen de 
centraal te examineren exameneenheden in 
•   het cspe GL volgens de nieuwe examen-

programma’s en de syllabi 
•  het cse GL volgens het oude examen-

programma en bijbehorende c.e.-stof 
daarvoor.  

Uiterlijke verzorging oude programma
examenstof cse GL 2008
UV/K/2  Professionele vaardigheden
UV/K/18  Haarverzorging
UV/K/31  Handverzorging
UV/K/33  Huidreiniging

Verzorging oude programma
examenstof cse GL 2008
VZ/K/2  Professionele vaardigheden
VZ/K/18  Pedagogisch sociaal werk
VZ/K/19  Hulpverlening en zorg
VZ/K/20  Begeleiding van activiteiten
VZ/K/21  Assisteren en verzorgen

Zorg-en-welzijn-breed oude programma
examenstof cse GL 2008
ZW/K/2  Professionele vaardigheden
ZW/K/7  Sociaal pedagogisch werk
ZW/K/10  Persoonlijke verzorging
ZW/K/11  Assisteren en verzorgen

Nieuwe programma
examenstof cspe GL 2008 en verder
ZWG/K/2 Professionele vaardigheden
ZWG/K/6  Informatie en communicatie 

technologie

ZWG/K/7 Sociaal pedagogisch werk
ZWG/K/10 Persoonlijke verzorging
ZWG/K/11 Assisteren en verzorgen

Groep 4 HAV
De vierde groep van verwante vakken bestaat 
uit de volgende vakken: 
• Administratie,
• Handel en administratie,
• Handel en verkoop,
• Mode en commercie.

Ook van de nieuwe examenprogramma’s voor 
deze vakken is het c.e.-deel voor GL,  de 
syllabus voor GL en het cspe GL identiek. 
Dat cspe GL omvat voor alle bovengenoemde 
vakken de volgende exameneenheden:
HAV/K/2  Professionele vaardigheden
HAV/K/5  Goederenstroom inkoop
HAV/K/6  Goederenstroom verkoop
HAV/K/8  Presentatie en promotie

Het voorbeeld cspe GL uit 2007 en de syllabi 
geven een goed beeld van het hoe en het wat 
van dit centraal examen.
Als u wilt weten hoe het nieuwe examen-
programma zich voor GL verhoudt tot het 
oude examenprogramma van uw vak, kunt u 
de overzichten raadplegen op: Examenblad.nl 
(voorheen www.eindexamen.nl). 
Klik op de knop Meer onder de kop Nieuw op 
de site, en scroll dan naar de publicatie met de 
datum 26 april 2006. (CEVO-Mededeling over 
aanwijzing exameneenheden centrale 
examens beroepsgerichte vakken vmbo 2008).

Hieronder treft u de vergelijking aan tussen de 
centraal te examineren exameneenheden in 
•  het cspe GL volgens de nieuwe examen-

programma’s en de syllabi 
•  het cse GL volgens het oude examen-

programma en bijbehorende c.e.-stof 
daarvoor. 

Administratie oude programma
examenstof cse GL 2008
AD/K/2  Professionele vaardigheden
AD/K/7  Inkoop
AD/K/8  Magazijn/expeditie
AD/K/9  Verkoop
ADK/10  Subadministraties

Handel en administratie oude programma
examenstof cse GL 2008
HA/K/2  Professionele vaardigheden
HA/K/6  Goederenstroom verkoop
HA/K/7  Verkoopregistratie
HA/K/8  Presentatie en promotie

Wat elke docent moet weten over ‘zijn’ cspe GL  | Cspe GL



13

Handel en verkoop oude programma
examenstof cse GL 2008
HV/K/2  Professionele vaardigheden
HV/K/5   Presentatie en goederen-

verwerking
HV/K/6  Goederenbeheer
HV/K/7  Bedrijfseconomisch rekenen
HV/K/10  Detailhandelsmarketing

Mode en commercie oude programma
examenstof cse GL 2008
MC/K/2  Professionele vaardigheden
MC/K/5  Goederenverwerking en -beheer
MC/K/8  Modemarketing
MC/K/9  Modekennis

Nieuwe programma
examenstof cspe GL 2008 en verder
HAV/K/2  Professionele vaardigheden
HAV/K/5  Goederenstroom inkoop
HAV/K/6  Goederenstroom verkoop
HAV/K/8  Presentatie en promotie

Groep 5 Consumptief
De vijfde en laatste groep van verwante 
vakken bestaat uit:
• Consumptief-breed,
• Consumptief-horeca,
• Consumptief-bakken.

Ook van de nieuwe examenprogramma’s voor 
deze vakken is het c.e.-deel voor GL, de 
syllabus voor GL en het cspe GL identiek. 
Dat cspe GL omvat voor alle bovengenoemde 
vakken de volgende exameneenheden:
COG/K/2  Professionele vaardigheden
COG/K/5  Producten en gerechten 1
COG/K/6  Productietechnieken 2
COG/K/23  Toeristische recreatieve 

vaardigheden 2
COG/K/24  Trends en ontwikkelingen in de 

consumptieve sectoren te weten 
horeca, toerisme, recreatie en 
bakkerij

1 Van deze exameneenheid wordt de toetsing beperkt 
tot met name genoemde producten/gerechten. Zie 
voor de specificatie de syllabus (www.examenblad.nl)
2 Van deze exameneenheid wordt de toetsing beperkt 
tot met name genoemde technieken. Zie voor de 
specificatie de syllabus (www.examenblad.nl)

Voor alle docenten betekent COG/K/24 een 
vernieuwing. Voor docenten bakken en horeca 
is ook COG/K/23 nieuw. 
Raadpleegt u vooral de syllabus en bekijkt u 
het voorbeeld cspe GL. 

Als u wilt weten hoe het nieuwe examen-
programma zich voor GL verhoudt tot het 

oude examenprogramma van uw vak, kunt u 
de overzichten raadplegen op: Examenblad.nl 
(voorheen www.eindexamen.nl).
Klik op de knop Meer onder de kop Nieuw op 
de site, en scroll dan naar de publicatie met de 
datum 26 april 2006 (CEVO-Mededeling over 
aanwijzing exameneenheden centrale 
examens beroepsgerichte vakken vmbo 2008).

Hieronder treft u de vergelijking aan tussen de 
centraal te examineren exameneenheden in 
•  het cspe GL volgens de nieuwe examen-

programma’s en de syllabi 
•  het cse GL volgens het oude examen-

programma en bijbehorende c.e.-stof 
daarvoor. 

Consumptief-breed oude programma
examenstof cse GL 2008
C/K/02  Professionele vaardigheden
C/K/05  Producten en gerechten
C/K/06  Productietechnieken 
C/K/10   Bedrijfsuitvoering en organisatie 

in de horeca
CB/K/23   Toeristische recreatieve 

vaardigheden 2

Consumptief-horeca oude programma
examenstof cse GL 2008
C/K/02  Professionele vaardigheden
C/K/05  Producten en gerechten 
C/K/06  Productietechnieken 
C/K/10   Bedrijfsuitvoering en organisatie 

in de horeca

Consumptief-bakken
examenstof cse GL 2008
C/K/02  Professionele vaardigheden
C/K/05  Producten en gerechten 
C/K/06  Productietechnieken 
C/K/17   Bedrijfsuitvoering en organisatie 

in de bakkerij

Nieuwe programma
examenstof cspe GL 2008 en verder
COG/K/2  Professionele vaardigheden
COG/K/5  Producten en gerechten 
COG/K/6  Productietechnieken 
COG/K/23  Toeristische recreatieve 

vaardigheden 2
COG/K/24  Trends en ontwikkelingen in de 

consumptieve sectoren te weten 
horeca, toerisme, recreatie en 
bakkerij

Jan Paul de Vries, Johan Heijmans, Tine Visschedijk 
(CEVO)

Wat elke docent moet weten over ‘zijn’ cspe GL  | Cspe GL
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‘Geef mij maar een 
cspe GL!’
Het combineren van praktijk en theorie in een 
centraal examen voor de gemengde leerweg 
is de meeste examensecretarissen, docenten 
en leerlingen goed bevallen. Bijna negentig 
procent van zowel de examensecretarissen als 
de docenten vindt het cspe GL een betere 
examenvorm dan het centraal schriftelijk 
eindexamen voor GL. Zeventig procent van de 
leerlingen geeft aan de voorkeur te hebben 
voor een centraal examen waarin praktijk 
wordt getoetst. 
Dit enthousiasme is voor een belangrijk deel 
te verklaren doordat praktijkopdrachten in het 
examen een stimulans vormen voor 

Om een helder beeld te krijgen van het verloop van 
de pilotexamens cspe GL heeft Cito de scholen 
gevraagd om na afloop van afname van het cspe een 
enquête in te vullen. Van de pilotscholen reageerden 
21 examensecretarissen, 47 docenten en 
103 leerlingen. Op een evaluatiebijeenkomst hebben 
examensecretarissen en docenten hun uitspraken 
toegelicht. Docenten geven in overgrote 
meerderheid de voorkeur aan een cspe GL boven een 
cse GL. Cspe blijkt een geschikte examenvorm voor 
het beroepsgerichte vak in de gemengde leerweg: 
‘kandidaten ervaren minder stress en gaan met 
vertrouwen aan de slag met hun examens.’

kandidaten die juist vanwege het praktische 
karakter van een beroepsgericht vak kozen 
voor de gemengde leerweg. Daarnaast sluit 
het cspe goed aan bij de ontwikkeling van 
meer praktisch werken met GL-leerlingen in 
bijvoorbeeld de werkplekkenstructuur. Ook de 
invoering van een gelijksoortige examenvorm 
wordt als gunstig ervaren. Zoals een docent 
verwoordt: ‘Het is prettig dat de opzet van het 
centrale examen in de beroepsgerichte vakken 
in alle leerwegen hetzelfde is.’ Een andere 
docent merkt op: ‘Voor de kandidaten is een 
cspe GL fijner dan een cse GL. Ze ervaren 
minder stress en gaan met vertrouwen aan de 
slag met hun examens.’

Organiseren
Voor de meeste scholen is het organiseren van 
een cspe niet nieuw door de opgedane 
ervaring met het cspe BB en cspe KB. Op de 
pilotscholen verliep de organisatie van het 
cspe GL dan ook voorspoedig. Wel vergt de 
organisatie van een cspe meer tijd dan de 
organisatie van een cse. Ongeveer een derde 
deel van de pilotdocenten spreekt van veel 
werk. Maar de voordelen van het cspe als 
examenvorm zijn groter dan de nadelen van 
extra organisatielast.
Er zijn ook scholen die het beroepsgerichte vak 
alleen in de gemengde leerweg aanbieden en 
voor het eerst te maken krijgen met de 
organisatie van een cspe. 

‘Geef mij maar een cspe GL!’  | Cspe GL
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Er was één pilotschool waarvoor dit gold. 
Deze school maakte voor de afname van het 
cspe GL gebruik van de faciliteiten en de 
ervaring van een andere locatie die wel de 
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte 
leerweg aanbiedt. Deze oplossing is bijzonder 
goed bevallen. Een andere mogelijkheid is 
contact zoeken met een naburig ROC. Diverse 
pilotscholen vinden dat het inschakelen van 
het mbo bij de afname van praktijkexamens 
een positief neveneffect heeft; er ontstaat een 
nauwere samenwerking die een goede 
doorstroom van kandidaten van het vmbo 
naar het mbo bevordert.

ICT
Het gebruik van ICT tijdens de cspe’s GL wordt 
op prijs gesteld. De meeste docenten vinden 
de ICT-opdrachten een goede invulling van 
het toetsen van de bedoelde vaardigheden. 
De organisatie ervan levert nauwelijks 
problemen op. In de pilot is gekozen om de 
minitoetsen alleen digitaal aan te leveren. 
Ook dit bleek goed uitvoerbaar voor de scholen.

Het niveau
Examensecretarissen, docenten en leerlingen 
beoordelen het niveau van de examens over 
het algemeen als goed. Het niveau van het 
cspe GL in zijn geheel ten opzichte van het cse 
GL wordt door 55 procent van de vakdocenten 
als vergelijkbaar beoordeeld. 19 procent van 
de docenten vindt het cspe GL moeilijker en 
26 procent van de docenten vindt het niveau 
(iets) lager. Natuurlijk zijn er per cspe wel 
verschillen. Bij groep 4: HAV, vinden docenten 
de praktijkopdrachten eerder te makkelijk dan 
te moeilijk: ‘Mooie start, nu een tandje hoger.’ 
Docenten ervaren bij groep 2: MEI, de 
specifieke beroepsvaardigheden eerder als te 
moeilijk dan als te makkelijk: ‘Er wordt meer 
verwacht van de leerling. Het is dan ook 
moeilijker, maar wel bevredigend.’ Ook de 
meerderheid van de leerlingen ervaart het 
niveau van het cspe GL als goed (77 procent). 
20 procent van de leerlingen vindt het te 
moeilijk: ‘Het praktijkgedeelte overviel me een 
beetje, ik moest echt even wakker worden.’ 
En: ‘Het was eens een keer iets anders! Wel 
leuk, maar een beetje moeilijk.’

Minitoetsen 
Minitoetsen vormen een belangrijk element in 
het cspe GL. De vaktheorie is weliswaar deels 
verweven in de praktijkopdrachten, maar de 
theorie komt ook voor een belangrijk deel aan 
bod in de minitoetsen.
Eén van de uitgangspunten van het cspe GL is 
dat de integratie van theorie en praktijk niet 

ten koste mag gaan van het niveau van het 
GL-examen. 85 procent van de docenten 
beoordeelt het niveau van de minitoetsen als 
goed. Unaniem vinden de pilotdocenten dat 
van een GL-leerling een behoorlijk niveau 
gevraagd mag worden. De docenten zijn 
tevreden over de vakinhoudelijke aansluiting 
van de minitoetsen op de praktijkopdrachten. 
90 procent van de docenten vindt deze 
aansluiting goed of redelijk. Ook over de 
verhouding tussen theorie en praktijk is meer 
dan twee derde deel van de pilotdocenten 
tevreden.

Voor elke groep een identiek cspe GL 
Naast een andere examenvorm is er nog een 
verandering. Het cspe GL bestaat uit één 
identiek centraal examen voor een groep van 
verwante beroepsgerichte vakken. 
Een centraal examen per beroepsgericht vak is 
verleden tijd. 91 procent van de ondervraagde 
docenten ervaart dit als positief of neutraal. 
Bij de examensecretarissen is dit percentage 
zelfs 94 procent. Voor een aantal docenten is 
de verandering van examenstof die voortvloeit 
uit deze verandering nog even wennen. Niet 
iedere docent is volstrekt gelukkig met de 
keuze van de nieuwe examenstof. 
Een examensecretaris zegt hierover: ‘Ik 
verwacht dat als docenten een jaar ervaring 
hebben opgedaan met de nieuwe examenstof, 
de eventuele bezwaren ertegen voor het 
grootste gedeelte zullen verdwijnen.’ 
Voor docenten is het belangrijk om te weten 
dat deze verandering niet betekent dat het 
vakspecifieke karakter van de verschillende 
beroepsgerichte vakken uit de gemengde 
leerweg verdwijnt. Binnen het schoolexamen 
heeft de school nog alle vrijheid om vak-
specifieke vaardigheden en vaktheorie te 
toetsen.

Geef mij maar een cspe GL!
Terugkijkend op de eerste cspe’s GL vindt de 
meerderheid van de examensecretarissen en 
docenten het cspe GL een goede examenvorm 
om praktijk en theorie gecombineerd te 
toetsen: ‘Ga zo door met de ontwikkeling aan 
de examens beroepsgerichte vakken.’
Op de stelling: ‘Ik hou liever het cse GL’, 
reageert 98 procent van de docenten en 
100 procent van de examensecretarissen met 
‘nee!’. 

Kirsten van Ingen (Cito)

‘Geef mij maar een cspe GL!’  | Cspe GL

Het cspe GL bestaat 
uit één identiek 
centraal examen voor 
een groep van 
verwante beroeps-
gerichte vakken.



16 Cspe GL vergeleken met cspe BB en KB  | Cspe GL

De examenvorm cspe hoort bij de beroepsgerichte 
vakken in het vmbo. Zo staat het in Koers VO, de 
medio 2004 verschenen beleidsnota van het 
ministerie van OCW. Met het cspe GL krijgt het 
centraal examen beroepsgericht in de gemengde 
leerweg nu ook de gewenste vorm. De opzet en 
organisatie komen overeen met het cspe in BB en 
KB. De meeste docenten beroepsgericht zijn hiermee 
al bekend. Verschillen zijn er ook, deze zijn vooral 
inhoudelijk.

Cspe GL vergeleken met
cspe BB en KB
Overeenkomsten

Opzet
In de opzet van het cspe wordt theorie en 
praktijk gecombineerd in één examen. Voor 
het centraal examen in de gemengde leerweg 
betekent dit dat er voor het eerst praktische 
opdrachten centraal getoetst worden.
Theorievragen:
•  komen voor in minitoetsen als gesloten 

vragen.
  De minitoetsen worden voorafgaand aan of 

direct na afloop van een praktijkopdracht 
afgenomen. Net als bij het cspe BB en KB zijn 
van iedere minitoets vier varianten 
beschikbaar.

•  kunnen mondeling worden gesteld.
  Tijdens een praktische opdracht kan de 

examinator enkele vragen stellen over de 
theoretische achtergrond.

• komen voor als open schriftelijke vragen.
  Over de theorie die ten grondslag ligt aan 

een praktische opdracht kunnen ook 
schriftelijke vragen worden gesteld.

Soms zijn theorievragen en praktische 
opdrachten zo verweven dat het onderscheid 
vervaagt.

Organisatie
Uit het bovenstaande volgt dat opdrachten 
waarin theorie en praktijk getoetst worden 
elkaar afwisselen. Het cspe GL en het cspe BB 
en KB komen qua organisatie dan ook 
overeen. In vergelijking met het cse is de 
organisatie van het cspe GL complexer. 
De toename aan organisatielast wordt echter 

deels gecompenseerd door het wegvallen van 
het cse GL. Daarnaast is de ervaring van 
pilotscholen dat de voordelen van het cspe als 
examenvorm groter zijn dan de nadelen van 
extra organisatielast. Het toetsen van theorie 
én praktijk in een cspe GL is een stimulans 
voor leerlingen die voor de gemengde leerweg 
kiezen juist voor het praktische karakter van 
het beroepsgerichte vak. Daarnaast 
waarderen de pilotscholen ook de aansluiting 
van deze toetsvorm bij de lespraktijk.

Verschillen

Eén cspe GL voor een groep van verwante 
beroepsgerichte vakken
Ieder beroepsgericht vak BB en KB heeft een 
vakspecifiek cspe. Het cspe GL bestaat echter 
uit één identiek examen voor een groep van 
verwante beroepsgerichte vakken.

De inhoud
De vorm van het cspe GL mag dan 
overeenkomen met de vorm van het cspe BB 
en KB, inhoudelijk bestaat er een belangrijk 
verschil tussen deze drie examens. Van een 
KB-leerling wordt ten opzichte van een BB-
leerling al een groter abstractievermogen 
verwacht wat betreft praktische opdrachten 
en vaktheorie. Voor een GL-leerling geldt dit in 
nog sterkere mate. 

Praktische opdrachten
Het verschil tussen GL en KB en BB komt 
verder tot uiting als we kijken naar de VUT, 
oftewel de handelingsvolgorde Voorbereiden, 
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Uitvoeren, Terugkijken. De VUT is in vrijwel elk 
beroep terug te vinden.
•  In het cspe BB ligt de nadruk op de toetsing 
van instrumentele vaardigheden, die vooral 
voorkomen in de uitvoeringsfase van het 
werkproces, zoals het bakken van een cake of 
het metselen van een muurtje. Het cspe BB 
gaat dus vooral over de U van de VUT.

•  In het cspe KB worden uitvoerings-
vaardigheden getoetst, maar is al meer 
aandacht voor vaardigheden/competenties 
op het gebied van planning, evaluatie, 
informatie en communicatie. In het werk-
proces worden deze vaardigheden vooral 
gedemonstreerd in de voorbereidingsfase en 
tijdens het terugkijken/controleren/
evalueren.

•  In het cspe GL ligt de nadruk minder op de 
instrumentele vaardigheden, hoewel deze 
wel aan bod komen in het examen. De nadruk 
ligt veel meer op de vaardigheden die in de 
voorbereidingsfase en tijdens het 
terugkijken/controleren/evalueren van het 
werkproces nodig zijn: het maken van een 
planning, het begroten van een activiteit of 
het controleren van het product of proces.

Ligt in het cspe BB de nadruk vooral op de U 
en in het cspe KB de nadruk al meer op de V en 
de T, in het cspe GL zijn het juist de V en de T 
die het zwaarst wegen. De opdrachten voor GL 
doen daardoor een nog groter beroep op het 
abstractievermogen van de kandidaat.

Vaktheorie
Net als in het cspe KB worden in het cspe GL 
vragen gesteld waaruit blijkt of de kandidaat 
in staat is om kennis, inzicht, uitgangspunten 
en methodes toe te passen in andere situaties 
dan de voorliggende context. De theorie-
vragen van het cspe KB en het cspe GL hebben 

daarom niet alleen betrekking op de 
bijbehorende praktische opdracht. Het gevolg 
is dat de koppeling van de vaktheorie aan de 
praktijk bij het cspe KB en GL losser is dan bij 
het cspe BB.

Tijdsduur
De totale examenduur van het cspe GL is voor 
geen enkel vak langer dan 360 minuten. Dit is 
beduidend minder dan in BB en KB, waar 
sommige cspe’s wel 900 minuten duren. 
Dit heeft te maken met het geringere aantal 
lesuren dat voor het beroepsgerichte vak in de 
gemengde leerweg ingeruimd is.

Invoering cspe GL
Na de invoering van het cspe BB en KB wordt 
nu ook het cspe GL ingevoerd. Daaraan 
hebben de volgende overwegingen, deels al 
bekend van het cspe BB en KB, ten grondslag 
gelegen:
• Het cspe is een gewaardeerde examenvorm 
voor BB en KB. Vanaf de invoering van deze 
examenvorm is vraag geweest naar invoering 
ervan voor GL. Het is gunstig om voor alle 
leerwegen van de beroepsgerichte vakken 
dezelfde examenvorm te hebben.

• De directe koppeling van vaktheorie en 
praktijk is niet alleen goed voor de BB- en KB-
leerling, maar ook voor de GL-leerling.

• Het toetsen van praktijk in een centraal 
examen vormt een stimulans voor leerlingen 
die juist voor het praktische karakter van een 
beroepsgericht vak kozen.

• Het geïntegreerd lesgeven in werkplekken-
structuur en toetsen van vaktheorie en 
praktijk vullen elkaar goed aan.

• Het cspe blijft goed bruikbaar als besloten 
wordt tot verdere flexibilisering van het 
centrale examen.

• Het cspe kan zich doorontwikkelen tot een 
competentiegerichte toets, waardoor het 
meebewegen met ontwikkelingen in het 
vervolgonderwijs mogelijk is.

Kortom: het beleid van Koers VO wordt 
uitgevoerd.

Kirsten van Ingen (Cito)
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In het cspe gebruikt u de computer op twee 
manieren: voor de afname van diverse praktische 
opdrachten en voor de minitoetsen. De inzet van 
computers bij diverse praktische opdrachten 
gebeurt al vanaf de start van de vmbo-examens in 
2003. De digitale minitoets werd geïntroduceerd 
met het cspe BB in 2004. De ontwikkelingen hebben 
sindsdien niet stilgestaan. Beide toepassingen 
kennen dan ook nieuwe ontwikkelingen.

Computergebruik bij de 
cspe’s
ICT bij de praktische opdrachten
Vanaf het begin van de centrale examens in 
2003 zijn in de praktijkexamens, met inbegrip 
van de cspe’s, opdrachten opgenomen waarbij 
de computer gebruikt moet worden. Het gaat 
steeds om toepassingen die ook in de beroeps-
praktijk voorkomen. Het schrijven van brieven 
en het opmaken van offertes en rekeningen 
gebeurt in de praktijk met een tekstverwerker. 
Dergelijke opdrachten worden in het examen 
dan ook met de computer gedaan. 
Sinds 2003 zijn er verschillende nieuwe 
toepassingen ontwikkeld. Zo zijn voor diverse 
beroepsgerichte vakken speciale toepassingen 
in Excel gemaakt, waarmee leerlingen werk-
planningen, begrotingen en calculaties 

kunnen maken. Een andere in de examens 
veel gebruikte toepassing, is de internet-
simulatie. Hierbij kunt u denken aan een 
website waar leerlingen een offerte moeten 
opvragen, een bestelling moeten plaatsen of 
een boeking uitvoeren.
Naast deze speciaal ontwikkelde examen-
toepassingen wordt er nog steeds gebruik 
gemaakt van de gangbare programmatuur. 
In de cspe’s worden Word, Excel en 
Powerpoint veelvuldig gebruikt. Hetzelfde 
geldt voor CAD-programma’s voor technische 
tekeningen in de sector techniek. Wanneer 
gebruik gemaakt wordt van bestanden worden 
deze jaarlijks aangeleverd op een cd-rom.

Digitale minitoetsen
De minitoetsen, die doorgaans uit tien tot 
twintig vragen bestaan, worden in de cspe’s 
gekoppeld aan praktische opdrachten. In een 
cspe kunnen twee tot vier verschillende 
minitoetsen voorkomen. Van elke minitoets 
bestaan vier varianten, zodat leerlingen die op 
verschillende momenten examen doen, 
verschillende minitoetsen krijgen. Bij een 
herkansing zorgt de school er voor dat de 
kandidaat andere minitoetsen aflegt dan bij 
de eerste afname. 
Voor de afname van de minitoetsen wordt een 
toetsprogramma gebruikt: MiniTester. 
Dit programma moest tot en met het examen-
jaar 2007 nog op stand alone computers 
geïnstalleerd worden. We verwachten in 2008 
een netwerkversie van MiniTester te kunnen 
gebruiken. 

Kirsten van Ingen (Cito)
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Er zijn ook vakken die in 2008 in de gemengde 
leerweg nog geen cspe kennen. Deze vakken worden 
afgesloten met het bekende cse (centraal schriftelijk 
examen). 

Vakken zonder cspe GL 

Binnen de sector techniek gaat het om de 
volgende programma’s:
• Transport en logistiek,
• Voertuigentechniek.
Voor deze twee vakken bestaan natuurlijk wel 
nieuwe globale examenprogramma’s 
waaraan enig ‘klein onderhoud’ is gepleegd. 
Om een goed beeld te krijgen van het cse GL 
voor 2008, is het verstandig om de syllabus 
voor deze vakken te bekijken op 
Examenblad.nl (voorheen: 
www.eindexamen.nl).

Voor alle vakken binnen de sector landbouw 
geldt dat in 2008 nog geen cspe GL bestaat. 
De examenstof voor de centrale examens 
landbouw is bekend gemaakt op Examenblad.
nl. Klik op de knop Meer onder de kop Nieuw 
op de site, en scroll dan naar de publicatie op 
de datum 29 mei 2007 (Aanwijzing examen-
eenheden centrale examens vmbo-groen 
examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010).

Daarnaast zijn er de nieuwe beroepsgerichte 
vakken:  
• Technologie in de GL,
• ICT-route,
• Intersectoraal,
• Techniek-breed,
• Sport, dienstverlening en veiligheid.
Voor deze programma’s is in 2008 nog geen 
cspe GL. De ontwikkelingen die voor deze 
vakken in gang gezet zijn, worden voortgezet. 
Ze komen in deze uitgave niet voor.
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Voorbeeld cspe GL bekijken?
Ga naar www.cito.nl/U zoekt informatie over..., kies: 
Voortgezet onderwijs > Centrale examens > Examens 
vmbo > Examens 2007 
Syllabus bekijken: 
Ga naar Examenblad.nl, kies: vmbo GL > afdeling 
(onder de groene knop) > vak naar keuze (via pijl)

Voor het examen in 2008 maakt het bevoegd 
gezag van uw school per beroepsgericht vak 
een keuze voor óf cspe GL óf cse GL. Wat niet 
kan is dat binnen één beroepsgericht vak een 
gedeelte van de leerlingen het cspe GL aflegt 
en een ander deel het cse GL. Wel kan het zijn 
dat binnen een groep van verwante vakken, 
het ene vak wel met het cspe GL meedoet en 
het ander vak niet. Het kan voorkomen dat op 
één school de GL-kandidaten Metaaltechniek 
het cspe GL MEI doen en de GL-ers Metalektro 
het vakspecifieke cse GL Metalektro. 

Of andersom natuurlijk.
Als de school kiest voor cspe GL gelden het 
nieuwe globale examenprogramma en de 
syllabus. 
Kiest de school voor het cse GL dan geldt nog 
het oude examenprogramma met de daarbij 
behorende exameneenheden die zijn 
aangewezen voor het cse GL 2008. 
Het stappenplan hieronder kan u als school-
leider/examensecretaris helpen een 
weloverwogen keuze te maken voor het 
eindexamen van 2008:

Wel of geen cspe GL in 
2008? 

         stappenplan

stap  wat wanneer

1 Geef uw docenten de voorbeeld cspe’s GL van 2007 met alle bijbehorende examendocumenten.  september 2007
 Geef hen ook de syllabus.
2 Stimuleer uw docenten om de informatiebijeenkomsten over het cspe GL te bezoeken. september 2007
 Achterin deze brochure staat een overzicht van deze bijeenkomsten en hoe u en uw docenten 
 zich daarvoor kunnen aanmelden.
3  Vraag uw docenten om het voorbeeld cspe van 2007 van de groep van verwante vakken  begin oktober 2007
 waaronder hun vak valt, te bekijken aan de hand van de Check-list organisatie cspe GL (zie het
 volgende artikel in dit magazine).
  Vraag uw docenten om hun antwoorden op de vragen van de Vragenlijst voorbeeld cspe GL 2007 
 (zie eveneens het volgende artikel) bij u in te leveren. 
4  Bespreek de antwoorden op de Vragenlijst voorbeeld cspe  GL 2007 met uw docenten en maak  2e helft oktober
 per beroepsgericht vak de definitieve keuze voor cspe GL dan wel cse GL.  2007
 Vraag uw bevoegd gezag om instemming.
5  Maak per beroepsgericht vak de keuze van uw school voor 2008 bekend: óf cspe GL of cse GL.  eind oktober 2007
 Dit doet u via het inschrijvingsformulier van de IB-Groep waarmee uw school de centrale  
 examens bestelt.
6 Als u kiest voor cspe GL, licht ouders en leerlingen voor. voorjaar 2008
7 Start 1e tijdvak cspe GL   vanaf 31 maart 
  2008
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Checklist organisatie cspe GL voor 
de examinator
Neem kennis van het voorbeeld cspe GL 2007 voor uw vak. Ga na, zonodig samen met uw examensecretaris, hoe u het cspe GL op 
uw school kunt organiseren.
U kunt daarbij gebruik maken van de aandachtspunten uit onderstaande checklist. 
Vul vervolgens de ‘Vragenlijst cspe GL’ in.

A  De opbouw en inhoud van het cspe GL
 1 Opbouw van het cspe GL
  •  aantal onderdelen
  •  aantal praktijkhandelingen
  •  aantal minitoetsen
  •  opbouw correctievoorschrift
  •  opbouw beoordelingsschema
 2 Inhoud van het cspe GL
  •  één identiek cspe GL voor groep van verwante beroepsgerichte vakken
  •  examenstof; zie syllabus
  •  aansluiting examenstof bij de lessen
  •   praktijkhandelingen van de leerling per onderdeel: maak onderscheid tussen algemene beroepsvaardigheden en specifieke 

beroepsvaardigheden
  •  theorievragen per onderdeel: maak onderscheid tussen de minitoetsen en andere theorievragen
  •  aansluiting van de theorievragen op de praktijkonderdelen
  •  aspecten waarop de leerling per onderdeel beoordeeld wordt
  •  verhouding tussen theorie en praktijk per onderdeel
  •  niveau theorie
  •  niveau praktijk
  •  ICT-toepassingen
 3 Tijdsduur cspe GL
  •  tijdsduur totale examen
  •  tijdsduur per onderdeel
  •  tijdsduur per minitoets
 4  Aantal zittingen per kandidaat (aantal afnamemomenten)
  •  aantal zittingen voor het afnemen van de onderdelen
  •  maximaal aantal kandidaten per zitting

B De organisatie van het cspe GL
 1  Benodigde computers en computer-programma’s
 2  Aantal kandidaten dat tegelijkertijd kan werken
 3  Plaats waar de zittingen worden afgenomen (zowel voor de praktijk-opdrachten als voor de minitoetsen)
 4 Beschikbaarheid van lokalen
 5 Rooster
 6 Tijdpad voor organisatie cspe GL
 7 Aandachtspunten organisatie cspe GL
 8  Verschillen ten opzichte van de organisatie van het cse GL
 9 Knelpunten
 10  Oplossingen voor de geconstateerde knelpunten

Vragenlijst voorbeeld cspe GL 2007
1  Welke knelpunten ziet u voor de organisatie van het cspe GL?
2  Voor welke knelpunten denkt u geen oplossing te kunnen vinden?
3  Welke voordelen biedt het cspe GL ten opzichte van het cse GL?
4  Welke nadelen biedt het cspe GL ten opzichte van het cse GL?
5  Gaat uw voorkeur uit naar een cspe GL of naar cse GL? Graag toelichten.
6 Geef eventueel aanvullende opmerkingen.



begin februari 2008  Enveloppen met twee exemplaren van de volgende 
vanuit Cito    examendocumenten:
       •  examenopgaven
       •  bijlagen
       •  uitwerkbladen
       •  instructie voor de examinator
       •  bijzondere materialen (zoals A1- en A3-tekeningen) 

maart  2008    correctievoorschriften en cd-roms met: 
vanuit Cito    • digitale minitoetsen 
       •  pdf-bestanden van de papieren minitoetsen
       •  bestanden bij de praktische opdrachten waarbij ICT 

wordt gebruikt
       •  handleiding voor het ICT-gebruik bij de praktische 

opdrachten en de digitale minitoetsen

medio maart 2006  enveloppen in leerlingenaantallen met:
vanuit IB-G    • examenopgaven
       • bijlagen
       • uitwerkbladen
       • bijzondere materialen (zoals A1- en A3-tekeningen)
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Exact invullen
De examensecretaris vult jaarlijks de 
formulieren van de Informatie Beheer Groep in, 
waarmee de centrale examens besteld worden. 
Dit gebeurt per locatie. Met deze formulieren 
kan ook het cspe GL besteld worden. 
De examensecretaris vult op de IB-
Groepformulieren het aantal examen-
kandidaten in per beroepsgericht vak per 
leerweg (pagina 23). De ingevulde formulieren 
moeten vóór 1 november 2007 aan IB-Groep 
zijn verzonden.

Bij het invullen van de aanvraagformulieren 
moet de examensecretaris erop letten dat hij 
per beroepsgericht vak óf cspe GL óf de cse GL 
kiest. Het is niet toegestaan om een deel van 
de leerlingen handel en verkoop het cspe GL te 
laten afleggen, terwijl de overige examen-
kandidaten het cse GL handel en verkoop 
afleggen. 
Als de locatie bij Handel en verkoop kiest voor 
het cspe GL kan de school bij Administratie 

nog wel voor het cse GL kiezen. Ook al kennen 
Handel en verkoop en Administratie een 
identiek cspe GL.  

Vakken zonder keuzemogelijkheid
In de sector landbouw kan er niet worden 
gekozen. Hetzelfde geldt voor Grafimedia, 
Transport en logisitiek, Voertuigentechniek en 
Technologie in de GL. Het voorbeeld van een 
IB-Groepformulier op pagina 23 maakt dit ook 
direct duidelijk. 

Cspe’s GL 2008 beschikbaar
De docenten die in het examenjaar 2008 nog 
niet met hun leerlingen aan het cspe GL 
deelnemen, kunnen vanzelfsprekend wel 
alvast kennis nemen van dit examen. Het cspe 
van 2008 is immers een goede oefening voor 
het cspe van 2009. In september 2008 staan 
de cspe’s GL van 2008 op www.cito.nl.

Examens in de kluis
Nadat de examensecretaris de aanvraag-
formulieren heeft verstuurd (vóór 1 november), 
ontvangt de school/locatie een terugmelding 
van de IB-Groep. De bezorging van de praktijk-
examens (cspe BB, cspe KB, cspe GL) verloopt 
daarna zoals in het kader beschreven.

Klaar voor de start
Met alle benodigde materialen in huis kan uw 
school op maandag 31 maart 2008 beginnen 
met het afnemen van de praktijkexamens.  

Centraal schriftelijk 
De centraal schriftelijke examens voor de 
beroepsgerichte vakken GL zijn in 2008 
ingeroosterd op maandag 19 mei. De GL-ers 
die het cspe hebben afgelegd hoeven die dag 
niet op. De meesten van hen hebben het cspe 
GL dan al lang en breed achter de rug.

Hoe kan een school zich opgeven voor het cspe GL? 
En hoe komt de school vervolgens aan zijn examens? 
Hier onder volgt een beschrijving van de aanvraag-
procedure en de bezorging van de examenopgaven. 

Aanvraag en bezorging 
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vakcode 

aantal kandidaten CSE GL beroepsgerichte vakken 

Daisy audio cd 3) 

Tekst CD (pdf) 4) 

    

vakcode 

aantal kandidaten CSPE GL beroepsgerichte vakken     

  

    

    

    

      

bouw 

    

    

    

bouw 
    CSE GL timmeren 1) 2)             CSPE GL timmeren 1) 5) 
    CSE GL metselen 1) 2)             CSPE GL metselen 1) 5) 
    CSE GL schilderen 1) 2)             CSPE GL schilderen 1) 5) 
    CSE GL bouw-breed 1) 2)             CSPE GL bouw-breed 1) 5) 
627   Totaal bovengenoemde examens bouw             CSPE GL fijnhoutbewerken  5) 
              651   Totaal bovengenoemde examens bouw 
                    
    MEI             MEI 
628   CSE GL elektrotechniek 1)             CSPE GL elektrotechniek 1) 6) 
629   CSE GL installatietechniek 1)             CSPE GL installatietechniek 1) 6) 
630   CSE GL metaaltechniek 1)             CSPE GL metaaltechniek 1) 6) 
631   CSE GL metalektro 1)             CSPE GL metalektro 1) 6) 
632   CSE GL instalektro 1)             CSPE GL instalektro 1) 6) 
              652   Totaal bovengenoemde examens MEI 
633   CSE GL transport en logistiek               
634   CSE GL voertuigentechniek               
              653   CSPE  GL grafimedia 
                    
    Z&W             Z&W 
635   CSE GL uiterlijke verzorging 1)             CSPE GL uiterlijke verzorging 1) 7) 
636   CSE GL verzorging 1)             CSPE GL verzorging 1) 7) 
637   CSE GL zorg en welzijn-breed 1)             CSPE GL zorg en welzijn-breed 1) 7) 
              654   Totaal bovengenoemde examens Z&W 
                    
    HAV             HAV 
638   CSE GL administratie 1)             CSPE GL administratie 1) 8) 
639   CSE GL handel en verkoop 1)             CSPE GL handel en verkoop 1) 8) 
640   CSE GL mode en commercie 1)             CSPE GL mode en commercie 1) 8) 
641   CSE GL handel en administratie 1)             CSPE GL handel en administratie 1) 8) 
              655   Totaal bovengenoemde examens HAV 
                    
    Consumptief             Consumptief 
642   CSE GL consumptief-bakken 1)             CSPE GL consumptief-bakken 1) 9) 
643   CSE GL consumptief-horeca 1)             CSPE GL consumptief-horeca 1) 9) 
644   CSE GL consumptief-breed 1)             CSPE GL consumptief-breed 1) 9) 
              656   Totaal bovengenoemde examens consumptief 
    Landbouw               
645   CSE GL plantenteelt         657   SPE GL technologie in de GL 
646   CSE GL groene ruimte               
647   CSE GL bloembinden en -schikken               
648   CSE GL dierhouderij en -verzorging               

649   CSE GL verwerking agrarische produkten               
650   CSE GL landbouw-breed               
                    
1) Per beroepsgericht vak bestelt u óf CSPE GL óf CSE GL. Binnen één beroepsgericht vak zowel CSPE GL als CSE GL bestellen kan niet.  
                    
2) Voor deze vakken is er één identiek CSE GL.         5) Voor deze vakken is er één identiek CSPE GL. 
3) Deze cd is bestemd voor dyslectische kandidaten en         6) Voor deze vakken is er één identiek CSPE GL. 
  afspeelbaar op een computer met daisy-software of op een daisy-speler  7) Voor deze vakken is er één identiek CSPE GL. 
  Deze daisy is NIET geschikt voor kandidaten met een visuele     8) Voor deze vakken is er één identiek CSPE GL. 
  beperking die (vaak) een aangepaste examen nodig hebben.     9) Voor deze vakken is er één identiek CSPE GL. 
  Zie de toelichting bij dit formulier.               
4) De tekst CD is bedoeld voor spraaksynthese (kunstmatige spraak          
  op de computer) en voor het maken van grootschrift.                
  Zie de toelichting bij dit formulier.               

Voorbeeld van een IB-Groepformulier
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Regeling vaststelling examenprogramma’s vwo, 
havo, mavo en vbo
kenmerk: VO/OK-2007/13731
datum: 4 juni 2007
gepubliceerd: Staatscourant 2007, nr. 111, woensdag 
13 juni 2007

Regelgeving en het 
cspe GL 
Nieuwe examenprogramma’s vmbo

Met ‘Regeling examenprogramma’s voortgezet 
onderwijs’  worden nieuwe examen-
programma’s vastgesteld voor het hele 
voortgezet onderwijs voor alle leerlingen die 
vanaf 1 augustus 2007 in het vierde leerjaar 
zitten.
De nieuwe examenprogramma’s hangen samen 
met het streven om verantwoordelijkheden 
beter te verdelen tussen overheid en 
deskundigen in het onderwijsveld; met name 
de leraren. De exameneisen zijn globaler 
omschreven dan in de vorige examen-
programma’s. Ze geven een duidelijke richting 
aan, maar bieden ook ruimte aan scholen/
leraren om binnen en buiten de aangegeven 
onderwerpen in het schoolexamen meer eigen 
keuzes te maken. 
In de nieuwe examenprogramma’s zijn c.e.-
delen aangewezen. Dat is het gedeelte van 
het examenprogramma dat centraal 
geëxamineerd wordt. Voor het vmbo staan 
deze c.e.-delen vast, zodat jaarlijks wisselende 
onderwerpen in het centraal examen niet 
langer voorkomen. 

De beroepsgerichte programma’s van de 
vmbo sector Landbouw zijn niet opgenomen 
in deze regeling. Deze programma’s worden in 
een separaat traject herzien en vastgesteld 
door de minister van LNV.
Van de nieuwe beroepsgerichte vakken 
(Techniek-breed, Technologie in de GL, ICT-
route, Intersectoraal en Sport, dienstverlening 
en veiligheid) zijn globale examenprogramma’s 
nog in ontwikkeling. Deze vakken vallen ook 
niet onder deze regeling.

Syllabi
In de syllabi wordt het c.e.-deel van ieder 
examenprogramma nader toegelicht. 

De bedoeling is dat de syllabi de docenten het 
houvast biedt dat zij nodig hebben om hun 
leerlingen op het c.e. voor te bereiden.
De CEVO heeft de syllabi voor het vmbo 
vastgesteld en hiervan melding gemaakt in:
 
Mededeling vaststelling syllabi centraal 
examen vmbo 2008 en 2009
kenmerk: CEVO-07.1222
datum: 20 juni 2007

De syllabi zijn omstreeks eind mei aan alle 
scholen verstuurd en staan ook op 
Examenblad.nl (voorheen www.eindexamen.nl).

Bijzondere positie GL beroepsgericht
Bij de beroepsgerichte vakken in de GL is 
tevens nieuw dat:
• vijf groepen van verwante beroepsgerichte 
vakken zijn onderscheiden;

• de c.e.-delen voor GL identiek zijn voor alle 
vakken uit één groep; 

• de syllabi voor GL identiek zijn voor alle 
vakken uit één groep. 

In het artikel ‘Nieuwe examenprogramma’s 
en de introductie van het cspe in de 
gemengde leerweg’ op pagina 6 van deze 
uitgave is dit uitvoerig beschreven. 

Kiezen voor cspe GL
Als het bevoegd gezag van een school in het 
examenjaar 2008 kiest voor het cspe GL, biedt 
de ‘Regeling examenprogramma’s voortgezet 
onderwijs’ daarvoor automatisch de 
grondslag. De cspe’s GL worden immers 
geconstrueerd op basis van de nieuwe syllabi.

Kiezen voor het cse GL
Kiest het bevoegd gezag voor het cse GL 2008 
dan biedt de ‘Regeling examenprogramma’s 
voortgezet onderwijs’ daar eveneens de 
grondslag voor. In artikel 5 staat namelijk dat 

De exameneisen zijn 
globaler omschreven 
dan in de vorige 
examenprogramma’s



25 Regelgeving en het cspe GL  | Cspe GL

het bevoegd gezag kan bepalen dat in het 
schooljaar 2007/2008 voor de gemengde 
leerweg het oude examenprogramma nog in 
de plaats komt van het nieuwe examen-
programma. Dit betreft uiteraard uitsluitend 
de beroepsgerichte vakken die tot de vijf 
groepen van verwante vakken behoren.
In dat geval geldt de leerstof voor het cse GL 
die bekend gemaakt is in:

Mededeling betreffende aanwijzing examen-
eenheden centrale examens beroepsgerichte 
vakken vmbo 2008 
kenmerk: CEVO-06-0674
datum: 26 april 2006

De genoemde OCW-regeling en beide CEVO-
mededelingen staan ook op Examenblad.nl.
De keuze tussen cspe GL of cse GL wordt per 
beroepsgericht vak gemaakt. De details staan 
in het artikel ‘Wel of geen cspe GL in 2008?’ 
(pagina 20).

Herkansen van het cspe GL: anders!
Voor het herkansen geldt artikel 51 van het 
Eindexamenbesluit. Daarin staat dat een 
kandidaat in GL/TL het recht heeft om het 
centraal examen in één vak te herkansen. 
Dat verandert niet door de invoering van het 
cspe GL. Concreet betekent dit dat een GL-
kandidaat kan kiezen tussen herkansen van óf 
het cse GL/TL van een algemeen vak óf het 
cspe GL.
Daarmee verschilt de herkansingsregeling in 
GL met BB en KB (waar de leerling het c.e. van 
één algemeen vak én het cspe mag 
herkansen).

Aandachtspunt: 
organisatie herkansing cspe GL 
Voor de organisatie van de herkansing is 
bovenstaande een aandachtspunt voor de 
school: een GL-er zal eerst de uitslag moeten 
afwachten  voordat hij besluit in welk vak hij 
gaat herkansen. In 2008 kan de uitslag 
worden vastgesteld op 11 juni. De school 
heeft dan nog één week voor de afname van 
het cspe GL bij herkansers. 
Net als in BB en KB betekent herkansen van 
het cspe dat de kandidaat hetzelfde examen, 
of onderdelen daarvan, opnieuw aflegt. 
Behoort een minitoets tot de herkanste 
onderdelen dan maakt de kandidaat een 
andere variant dan de variant die hem in 
eerste instantie is voorgelegd. 
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In september 2007 organiseert Cito voorlichtings-
bijeenkomsten voor docenten. 

Voorlichtings-
bijeenkomsten cspe GL 
Het programma van de voorlichtings-
bijeenkomst bestaat uit twee delen: 

Deel 1
Aandacht voor het cspe GL in het algemeen:
• herziening examenprogramma’s, 
•  verschillen van een cse GL, ten opzichte van 

een cspe BB en KB, 
• de organisatie van een cspe GL, 
• het tijdpad van de implementatie cspe GL.

Deel 2
De inhoud van een specifiek cspe GL staat 
centraal. Tijdens dit deel wordt ook het 
betreffende voorbeeld cspe’s GL 2007 
besproken.

Alle docenten zijn van harte welkom. Aan het 
bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst 
zijn geen kosten verbonden, maar wel moet u 
zich vooraf inschrijven. Dit kunt u vanaf juli 
2007 via de site van Cito doen.
Volg hiervoor de volgende stappen:
1 www.cito.nl 
2  Ga naar het vakje U zoekt informatie over... 

(rechtsboven) 
3 kies: Voortgezet onderwijs
4 kies: Centrale examens 
5 kies: Examens vmbo
6 kies: Cspe gl

U kunt zich inschrijven tot en met vrijdag 
14 september. Als u zich heeft aangemeld, 
ontvangt u automatisch een e-mail van Cito 
waarin uw aanmelding wordt bevestigd. 
De bijeenkomst is bedoeld voor vakdocenten, 
maar ook examensecretarissen zijn van harte 
welkom. Zij worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan één van de vijf bijeenkomsten.
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         voorlichtingsbijeenkomsten

Groep 1: Bouw
Timmeren, Metselen, Schilderen,  maandag 24 september Hogeschool Domstad,
Fijnhoutbewerken, Bouw breed,  14.00 - 16.00 uur  locatie Koningsbergerstraat, 

Utrecht

Groep 2: MEI
Metaaltechniek, Elektrotechniek,  dinsdag 25 september Congrescentrum Elektrum, 
Installatietechniek, Instalektro, Metalektro 14.00 - 16.00 uur  Arnhem

Groep 3: Z&W
Verzorging, Uiterlijke verzorging, donderdag 20 september Het NBC, Nieuwegein
Zorg en welzijn breed 14.00 - 16.00 uur

Groep 4: HAV
Administratie, Handel en verkoop,  woensdag 26 september Hogeschool Domstad, 
Handel en administratie, Mode en commercie  14.00 - 16.00 uur  locatie Koningsbergerstraat, 

Utrecht

Groep 5: Consumptief
Horeca, Bakken, Consumptief breed, vrijdag 28 september  Hogeschool Domstad, 
 14.00 - 16.00 uur  locatie Laan der Verenigde Naties, 

Utrecht

Overige beroepsgerichte vakken

Sector Landbouw  geen voorlichtingsbijeenkomsten
Grafimedia, Transport en logistiek, 
Voertuigentechniek
Nieuwe beroepsgerichte vakken 
(Technologie in de gemengde leerweg, 
ICT-route, Techniek-breed, Sport, 
dienstverlening en veiligheid (SDV),
Intersectoraal) 
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