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• Minder omschakelmomenten voor leerlingen

• Leeslast wordt gereduceerd, teksten worden verklankt

• ICT-applicaties → Platformonafhankelijkheid

• Organisatielast verminderen

voorbeeld



Toekomstvisie cspe’s in Facet

29 november 2021

› Zoveel mogelijk onderdelen onderbrengen in Facet

› Per onderdeel een package

› Vanuit Facet ‘uitstapjes’ kunnen maken naar andere programma’s

› Vanuit Facet documenten downloaden

› Score praktijkopdrachten in één systeem

› Klankbordgroep in 2023 oprichten rondom verdere digitalisering 
cspe’s



Voorlichting Facet en 
andere applicaties

29 november 2022



• ICT-applicaties → Platformonafhankelijkheid
• Minder omschakelmomenten voor leerlingen.
• Leeslast reduceren
• Tekst kunnen verklankt worden.

Waarom een onderdeel in Facet?



• Dat wat in Facet kan, gaan we in Facet doen.
• (Bijna) Elk onderdeel heeft een Facet-moment.
• Vanuit Facet ‘uitstapjes’ kunnen maken naar andere programma’s
• Vanuit Facet documenten downloaden
• Score praktijkopdrachten in één systeem

Toekomstvisie cspe’s in Facet



Proces inplannen tot correctie

Toets 
inplannen Toets starten Afname

Toets afsluitenToets vrijgeven 
voor correctie

Afnameplanner
(ex. secretaris)

Afnameleider
(examinator)

Toets corrigeren

Kandidaat



Er zijn twee mogelijkheden:
1. Een Facet-deel mét minitoetsvragen: er zijn vier varianten, deze moet ingepland 
worden zoals gewend bij de minitoetsen

2. Een Facet-deel zonder minitoetsvragen: er is een tweede (identieke) variant voor 
kandidaten die ingepland stonden, maar het examen niet konden maken

Aantal varianten



• Eén totaalscore voor het gehele Facetdeel
• De opdrachten die vanaf papier gemaakt worden corrigeren zoals gebruikelijk.
• Dataretour voor normering zoals gebruikelijk via Wolf

Correctie – dataretour



• T/m examens 2022: Office-applicaties met macro’s.
• Office besloot: geen macro’s meer.
• Office-applicaties zijn omgezet naar html-applicaties.
• Deze worden aangeboden via de CSPE-app

CSPE-app



Overzicht onderdelen



• Facetdelen:
• Via oefenen.facet.onl: een versie van de examens 2022
• Inplanbaar komt half januari ook een versie beschikbaar.
• Daarmee kunt u de flow in Facet doorlopen: inplannen, afnemen, corrigeren in 

correctiemodule van Facet 

• CSPE-app
• Komt half januari een zip beschikbaar waarmee u het proces kunt doorlopen: 

Uitpakken, klaarzetten, opdracht maken, nakijken

Oefenen



• Maak op tijd de planning.
• Houd rekening met updates van ICT-systemen.
• Voer systeemchecks uit.
• Bestudeer hiervoor ook de handleiding Facet.
• Overleg tussen afnameplanner en afnameleider.

Voorbereiding



• Zending A (8 februari beschikbaar op portal)
• Instructie examinator, grijze vlekken-exemplaar (Facetdeel is niet in te zien)

• Zending B (6 maart per koerier)
• De papieren examendocumenten in kandidaataantallen
• Daarin zit bij Facetonderdelen (soms) een praktijkopdrachtenboekje ipv opdrachtenboekje.

• Zending C (8 maart beschikbaar op portal)
• Correctievoorschrift, CSPE-app, andere digitale bestanden

• 14 maart: Facet-deel met en zonder minitoetsvragen beschikbaar om in te plannen

Planning



Mededelingen over de eindexamens 2023 voor vwo, havo en vmbo (September-
mededeling) - Examenblad

Activiteitenplanning centrale examens vo 2023 – Examenblad

Brochure_cspe_beroepsgerichte_profielvakken_2023.pdf (examenblad.nl)

Opgaven en correctievoorschriften (cito.nl)

Meer informatie?

https://www.examenblad.nl/onderwerp/mededelingen-over-de-eindexamens-2/2023
https://www.examenblad.nl/activiteitenplanning-centrale/2023
https://www.examenblad.nl/document/brochure-cspe-s-beroepsgerichte/2023/f=/Brochure_cspe_beroepsgerichte_profielvakken_2023.pdf
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/belangrijk-voor-deze-examenperiode/opgaven-en-correctievoorschriften

