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examens 2022

TOELICHTING SERVICEDOCUMENT: EEN DIGITALE VERSIE VAN HET
CORRECTIEVOORSCHRIFT BIJ HET CSPE
september 2021

INLEIDING
Tot nu toe zijn per cspe twee papieren exemplaren van het correctievoorschrift (cv) verstrekt. Wij
krijgen van steeds meer scholen signalen dat zij deze papieren versie bewerkelijk vinden:
– er moeten kopieën worden gemaakt;
– scores moeten worden getransporteerd;
– examinatoren moeten handmatige optellingen uitvoeren;
– overnemen van de scores in Wolf is lastig, omdat de gegevens vanuit een horizontale lay-out
moeten worden overgezet naar een verticale lay-out.
Scholen proberen de hiermee gepaard gaande organisatielast te beperken, maar dat ging soms
gepaard met een afnemende aandacht voor geheimhouding. Twee voorbeelden daarvan: Er wordt
een scan gemaakt van het correctievoorschrift waarbij de pdf dan het ‘brondocument’ is dat naar
behoefte naar de printer kan worden gestuurd. Het pdf-bestand staat lokaal op het netwerk zonder
wachtwoord. Examinatoren die handig zijn met Excel digitaliseren het beoordelingsschema. Vaak
alleen voor eigen gebruik maar het is ook voorgekomen dat deze (via de mail) zijn gedeeld met
collega’s.
EXPERIMENT MET EEN DIGITAAL CV BIJ PIE
Om de scholen tegemoet te komen is bij Produceren, Installeren en Energie (PIE) in 2017 en 2018
geëxperimenteerd met een digitaal correctievoorschrift. De meeste docenten gaven aan dat de
digitale tool minder arbeidsintensief is in vergelijking met het papieren beoordelingsschema en dat de
geheimhouding beter gewaarborgd is dan bij het papieren cv. De tool kende wel een aantal nadelen.
Dat heeft Cito en het College voor Toetsen en Examens ertoe gebracht om Excel te gaan gebruiken
ten behoeve van een digitale versie van het cv.
CSPE’S MET EEN DIGITALE VERSIES VAN HET CV/BEOORDELINGSMODEL
In het examenjaar 2022 is er een digitale versie van het cv/beoordelingsmodel in Excel voor de
volgende profielvak-cspe’s:
– BWI bb, kb en gl;
– D&P bb, kb en gl;
– PIE bb, kb en gl;
– MVI bb, kb en gl.
Het digitale correctievoorschrift/beoordelingsmodel ontvangt u tegelijkertijd met ICT-applicaties die
deel uitmaken van zending C. Voor de genoemde profielvak-cspe’s kunnen examinatoren kiezen of zij
de papieren of de digitale versie van het cv/beoordelingsmodel gebruiken.
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