Examen VMBO-BB/KB/GL

2023

profielvak-cspe – BB/KB/GL
correctievoorschrift

Het correctievoorschrift van een cspe bestaat uit:
− dit document met algemene richtlijnen en aanwijzingen;
− een specifiek beoordelingsmodel voor elk onderdeel A, B, C, D van het profielvakcspe. Deze ontvangt u bij zending C.
Inhoud algemene richtlijnen en aanwijzingen:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Berekening cijfer
4 Aanleveren scores

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 3.25, 3.26
en 3.27 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Voorts heeft het College voor Toetsen en
Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de
Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. Voor de
beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 3.25, 3.26 en 3.27 van het
Uitvoeringsbesluit WVO 2020 van belang:
1 De directeur doet een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen van het
examen toekomen aan de examinator.
2 Deze beoordeelt de prestaties, voor zover van toepassing tijdens het maken van de
praktijkopdrachten, volgens de door het College voor Toetsen en Examens gegeven
richtlijn en legt zijn bevindingen vast in het beoordelingsmodel per onderdeel.
3 De door de directeur aangewezen tweede examinator beoordeelt het resultaat van de
praktijkopdrachten, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit de in het
vorige lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur overhandigt de tweede
examinator daartoe een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen.
4 De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de behaalde score
vast.
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De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de
directeur.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het
College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op het beoordelingsschema de namen en/of nummers van de
kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere opdracht toegekende aantal
scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 De examinator neemt de scores voor opdrachten behaald in Facet over in het
beoordelingsschema.
3 De examinator kent voor een prestatie scorepunten toe in overeenstemming met het bij
de toets behorende correctievoorschrift. Wijzigen, weglaten of toevoegen van onderdelen
van het beoordelingsmodel is niet toegestaan. Scorepunten zijn alleen de gehele getallen
0, 1, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een opdracht is.
4 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
4.1 voor een volledig juiste prestatie wordt bij de desbetreffende opdracht het maximaal
te behalen aantal scorepunten toegekend;
4.2 indien een prestatie gedeeltelijk juist is, wordt indien het beoordelingsmodel dit
toelaat, in overeenstemming met het beoordelingsmodel een deel van de te behalen
scorepunten toegekend;
4.3 indien een andere prestatie is geleverd dan aangegeven in het beoordelingsmodel en
deze is aantoonbaar vakinhoudelijk juist of gedeeltelijk juist worden scorepunten
toegekend naar analogie van het beoordelingsmodel;
4.4 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van eenzelfde prestatie.
5 Mocht tijdens het examen een hulpmiddel niet werken en dit is niet te wijten aan het
verkeerd gebruik door de kandidaat dan mag dat geen invloed hebben op de beoordeling
van de kandidaat. De kandidaat mag daar in tijd en scorepunten niet door benadeeld
worden.
6 Indien de examinator voor het begin van het examen meent dat in het examen of in het
beoordelingsmodel een fout of onvolkomenheid zit, deelt hij dit zo spoedig mogelijk mee
aan het College voor Toetsen en Examens.
Indien een vermeende fout of onvolkomenheid pas tijdens de afname blijkt, beoordeelt de
examinator het werk van de kandidaten alsof het examen en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid dan alsnog mededelen aan het College voor Toetsen
en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve vaststelling van de normering van het examen
rekening gehouden.
7 Als een onvolkomen prestatie in een onderdeel van het examen doorwerkt in een
daaropvolgend gedeelte, mag alleen die onvolkomen prestatie en niet de verdere
uitwerking daarvan worden aangerekend, tenzij daardoor het volgende gedeelte
aanzienlijk wordt vereenvoudigd of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

CV-2023-Algemene richtlijnen en aanwijzingen

8

NB

Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op grond
van de door de kandidaat geleverde prestaties voor iedere opdracht. Er worden geen
scorepunten vooraf gegeven.

I.

Ten aanzien van de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
II. Ten aanzien van aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Tijdens de afname en de
correctie blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties, die via
het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken
dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven
antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid
bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat komt, houdt het College voor Toetsen en
Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.
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Berekening cijfer

Het cijfer voor het cspe wordt als volgt verkregen:
De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score per onderdeel
en voor het gehele cspe vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het cspe vast op basis van de regels voor omzetting van
score naar cijfer. Daartoe past de directeur de door het College voor Toetsen en Examens
vastgestelde normeringsterm (N-term) toe.
De N-term wordt bekendgemaakt via Examenblad.nl op het tijdstip dat in de
Septembermededeling is vermeld.
Het cijfer voor het cspe kan niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld.
Het cijfer voor het herkansings-cspe stelt de directeur vast met behulp van de N-L-tool. Zie
Werken met twee profielvak-cspe's
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Op de pagina over de normering van de centrale examens voortgezet onderwijs op
www.cito.nl staat een Excel-applicatie, waarin u de schaallengte (= de maximumscore van
het cspe) en een door uzelf bedachte N-term kunt invullen.
U kunt dan zien welke cijfers uw kandidaten bij deze door uzelf ingevulde N-term zouden
behalen. Hieraan kan geen enkel recht worden ontleend.
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Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle onderdelen in de applicatie Wolf. Gebruik hierbij alleen de scores
van vóór een eventuele herkansing. In onderstaande tabel staat per vak en leerweg vermeld
van tenminste hoeveel kandidaten per examinator u de scores in Wolf accordeert.
omschrijving
BB Zorg en welzijn CSPE
KB Zorg en welzijn CSPE
KB Economie en ondernemen CSPE
BB Dienstverlening en producten CSPE
KB Dienstverlening en producten CSPE
GL Dienstverlening en producten CSPE
overige CSPE’s

inzendaantal
10
10
10
10
10
10
alle kandidaten

Gegevens die uiterlijk op de hiertoe in de activiteitenplanning examens VO aangegeven
uiterste datum voor Cito geaccordeerd zijn, kunnen betrokken worden bij de normering.
De examinatoren van de profielvak-cspe's kunnen daarna tot en met 21 juli Wolf-gegevens
inzenden. Ook over de Wolf-groepen die na de het bekendmaken van de N-termen worden
ingezonden, zendt Cito nog groepsrapportages retour. Mogelijk bereiken die uw school pas
na de zomervakantie.
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