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3 t/m 19 april CSPE
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Waarom digitaal examen?

• Na pilot betere resultaten t.o.v. papieren examens
• Sinds 2012 verplicht voor BBL/KBL  maar wel flexibel
• Voordelen:

Geluids- en beeldfragmenten
Duidelijk leesbaar, ook handschrift leerling
Belangrijke tekst in vraag kan gemarkeerd worden
Eén vraag per keer in beeld
Leerlingen met dyslexie kunnen het laten voorlezen



Voortraject

• Leerlingen oefenen in de maanden februari, maart en april een 
aantal keren per vak

• De leerling kan (veel) zelfstandig oefenen in de mediatheek of thuis
• Op 8 en 9 mei vindt er examentraining plaats voor alle leerlingen, 

een schema met vakken volgt.



Het digitaal centraal examen
• Leerlingen hebben een examennummer en krijgen een 

computer toegewezen
• Na digitaal inleveren kan de leerling vertrekken
• Een pen en eventueel een woordenboek, rekenmachine is voldoende
• Examen BBL duurt maximaal 60 minuten m.u.v.  wiskunde/Nederlands 90 minuten
• Examen KBL duurt maximaal 90 minuten m.u.v. wiskunde/Nederlands 120 minuten



Het digitaal centraal examen
• Leerlingen met dyslexie mogen maximaal een half uur langer werken 

en kunnen het examen laten voorlezen.
• Op tijd aanwezig, minimaal 15 minuten van tevoren, leerlingen 

nemen zelf een koptelefoon (oortjes) mee, bekabeld en met mini-jack 
aansluiting.

• Leerlingen ontvangen de brochure 
“regeling en instructie examen” + uitleg



Examenrooster BBL
Datum Dag Vak Groep Tijd Lokaal

11-mei donderdag Nederlands B4A WOR 09.00-10.30 005
11-mei donderdag Nederlands B4B VR 11.30-13.00 005

15-mei maandag Engels B4A MUSU 09.00-10.00 005
15-mei maandag Engels B4B SRS 11.00-12.00 005

17-mei woensdag Wiskunde BTL 09.00-10.30 005

22-mei maandag Natuur- scheikunde 1 (nask) SNRT 09.00-10.00 005
22-mei maandag Biologie KRAE 09.00-10.00 005

24-mei woensdag Economie HNP 11.30-12.30 005



Examenrooster KBL
Datum Dag Vak Groep Tijd Lokaal

12-mei vrijdag Wiskunde BNJM 09.00-11.00 005

16-mei dinsdag Nederlands K4A WOR 09.00-11.00 005
16-mei dinsdag Nederlands K4B VR 12.00-14.00 005

17-mei woensdag Natuur- scheikunde 1 (nask) SNRT 11.30-13.00 005

23-mei dinsdag Economie HNP 09.00-10.30 005

24-mei woensdag Duits MET 09.00-10.30 005

25-mei donderdag Biologie KRAE 09.00-10.30 005

26-mei vrijdag Engels K4A SRS 09.00-10.30 005
26-mei vrijdag Engels K4B MUSU 11.30-13.00 005



Uitslagregeling  14 juni

Je bent geslaagd als (voorwaarden):

 het schoolexamen rekenen is gemaakt als je geen wiskunde volgt. Het cijfer telt niet mee.

 je voor het vak Nederlandse taal een 5 of hoger als eindcijfer hebt gehaald.
 het gemiddelde van al je centraal examencijfers onafgerond een 5,5 is of hoger.
 lichamelijke oefening en het kunstvak voldoende of goed zijn.



Uitslagregeling  14 juni
Je eindcijfers aan de volgende eisen voldoen:

 alle eindcijfers een 6 of hoger zijn.
 er één 5 is gehaald en alle overige eindcijfers een 6 of hoger zijn.
 er één 4 is gehaald en alle overige eindcijfers een 6 of hoger zijn waarvan tenminste één 7 

of hoger.
 er twee keer een 5 is gehaald en alle overige eindcijfers een 6 of hoger zijn waarvan 

tenminste  één 7 of hoger.
 geen eindcijfer is 3 of lager.
 Het praktijkexamen is verdeeld in twee eindcijfers: één eindcijfer voor het gemiddelde van 

de vier keuzevakken (leerjaar 3) en één eindcijfer voor het gemiddelde van de 
profielvakken (leerjaar 4).



Opbouw eindcijfer

• Schoolexamen (SE) wordt afgesloten op school voorafgaand
aan centraal examen.

• Docent ondertekent schoolexamen-cijferlijst.
• Gemiddeld eindcijfer komt tot stand a.d.h.v. SE en CE.
• Bijv:
Nederlands: 7 (6,2 + 6,8) : 2 = 6,5 (afgerond 7)

6,2 6,8 telt mee voor
SE CE gemiddeld CE (> 5,5)



Voorbeeld
• Rekenvoorbeeld examencijfers : 
(6,5+ 4,5 + 5,9 + 5,1 + 5,8 + 6,3 )/6 = 5,68 

• Afgeronde eindcijfers kunnen zijn 
8   5   6   6   6  5  7

• Maatschappijleer kan als compensatie tellen of ervoor zorgen dat je 
zakt als je een 3 haalt op het SE



Herexamen/ cijferverbetering 
• Slecht gevoel over examen? 

Ga z.s.m. starten met voorbereiden van herkansing.

• Vóór vrijdag 16 juni 12.00u aanmelden voor herkansing (tweede tijdvak).

• 19 t/m 30 juni herexamen/cijferverbetering voor AVO en CSPE (tweede tijdvak).

• Recht op één herkansing AVO vak en één of meerdere praktijkonderde(e)l(en) (CSPE)

• Uitslag herkansing op donderdag 6 juli.

• Diploma uitreiking op 6 juli



Meer informatie

• www.examen.nl / examenblad.nl  
• Veel oefenexamens met correctievoorschrift  
• Via oefenen.facet.onl thuis en op school



Vragen?

Bedankt voor uw deelname en aandacht,
dhr. Postma informeert u nu over het CSPE.

j.vd.boon@csvvg.eu

mailto:j.vd.boon@csvvg.eu


Voorlichting CSPE BB/KB 4

Dienstverlening en Producten
Vincent van Gogh Salland

S. Postma



CSPE
• Centraal schriftelijk en praktisch examen



Cijfers en herkansingen 

In geval van herkansing vindt er altijd een 
gesprek plaats met leerling en 

ouders/verzorgers

De leerlingen krijgen voor D&P 2 cijfers op de eindlijst:
• Cijfer 1: Het gemiddelde cijfer van keuzevakken.
• Cijfer 2: Het gemiddelde cijfer van het profielvakeindcijfer (SE) 

en het CSPE-cijfer



CSPE BB/KB 4
Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen

Maandag 3 april t/m woensdag 19 april.
• Examinering van 4 profiel-vakken:

OACT: Organiseren van een ACTiviteit
PPV: Presenteren, Promoten en Verkopen.
PRMV: PRoduct Maken en Verbeteren.
MMPM: Multi Mediaal Product Maken.

• De leerlingen maken 4 examenonderdelen:
• (A) OACT (o.a. werken in de keuken)
• (B) PPV
• (C) PRMV (o.a. een werkstuk bij techniek maken)
• (D) MMPM



Indeling CSPE
• Indeling wordt bekend gemaakt middels het 

examenboekje.
• Voorbeeld:



Voorbereiding CSPE
• Alle D&P cijfers moeten vr. 24 maart geleverd zijn.
• Op www.examenblad.nl kun je oude examens 

vinden om te oefenen.
• Leerlingen kunnen thuis oefenen met de gebruikte

computerprogramma’s (NICEPAGE/ OFFICE/ 
OPENSHOT).

http://www.examenblad.nl


Informatie of vragen? 
Sectieleiders D&P
• Mw. E. Heeling hee@csvvg.eu
• Dhr. A. Kramer krae@csvvg.eu

Organisator CSPE:
• Dhr. S. Postma pas@csvvg.eu

mailto:krae@csvvg.eu
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