Verslag overleg CvTE – Cito – Platform Techniek
van 3 december 2020 9.30 -10.30 Via Google-meet
Aanwezig:
Platform:
Cito:
CvTE:

Tom Wehrens (landelijk coördinator platform Techniek) , Harald Leeuwis
(manager Techniek) en Cees Bak (consulent)
Marieke de Back, (toetsdeskundige Cito)
Huub Huijs (clustermanager beroepsgerichte vakken vmbo)

Agenda
De examens PIE 2021 hebben status SE
Wijzigingen in syllabus PIE 2021 t.o.v. syllabus 2020
Modernisering examenprogramma en syllabus
Examenfestival
CSPE-onderdeel in Facet bij de profielvak-cspe’s BWI, Groen en PIE
Symposium toekomst van het beroepsonderwijs op 1 juli 2021 (geen verslag van
gemaakt)
De examens PIE 2021 hebben status SE
Op 20 november heeft de minister de Kamer via een Kamerbrief geïnformeerd over
aanvullende maatregelen voor de examinering van de beroepsgerichte profielvakken in het
vmbo. Informatie, die de afgelopen maanden is opgedaan, heeft bij OCW tot het inzicht
geleid dat de examinering van de profielvakken beroepsgerichte programma’s ook in 2021
de status SE moet hebben. Anders dan in examenjaar 2020 is besloten dat de cspe’s 2021
(of (onder)delen ervan) daarbij door de scholen gebruikt kunnen worden als
(deel)schoolexamen profielvak beroepsgericht. Nadere informatie over de examinering van
het beroepsgerichte profielvak staat in de handreiking bij de Kamerbrief.
Kamerbrief Eindexamen VO 2021: stand van zaken november 2020
Handreiking examinering van het beroepsgericht profielvak in schooljaar 2020-2021

Het materiaal van het cspe wordt beschikbaar gesteld zodat scholen ervoor kunnen kiezen
om van (delen van) het cspe gebruik te maken. Het gebruik van dit materiaal wordt
aanbevolen, maar is niet verplicht. Als een school ervoor kiest om gebruik te maken van dit
materiaal zullen zij zich daarbij aan de door het CvTE gestelde voorwaarden moeten
voldoen. Het CvTE zal scholen hierover in december informeren.
Wijzigingen in syllabus PIE 2021 t.o.v. syllabus PIE 2020
In de syllabus 2021 zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige syllabus voor het
examenjaar 2020 duidelijk zichtbaar. De veranderingen zijn door middel van gele
markeringen en rode doorhalingen aangegeven. De syllabus voor PIE 2021 is te vinden op
https://www.examenblad.nl/
De belangrijkste aanpassingen betreffen:.
1. de aanpassing van deel a en deel b van het kernprogramma;

2. tekstuele aanpassingen in het examenprogramma (bijv. het maken van een eenvoudige
calculatie);
3. nieuwe technieken en vaardigheden (bijv. het kliksysteem bij een gangbare
installatiebuis);
4. het schrappen van eindtermen;
5. het CAD tekenen. Het CAD tekenen is in het examenprogramma beperkt tot het maken
van een ontwerp (3D model) en werktuigkundige tekeningen;
6. de CAD-bijlage. CAD (ontwerpen/tekenen met behulp van de computer) is in het
examenprogramma PIE een belangrijk onderdeel. Het veld (de scholen) worstelt vaak
met de vraag welke CAD-programma’s het beste aansluiten bij de deeltaken en de wijze
waarop deze deeltaken in het centrale examen geëxamineerd worden. Hiervoor is er
een bijgestelde notitie vanwege het schrappen van 2D-CAD als bijlage aan de syllabus
toegevoegd. Deze notitie beschrijft aan welke voorwaarden CAD-programma’s moeten
voldoen.
Modernisering examenprogramma en syllabus
Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief
techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In
een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan
realisatie van de plannen.
Er bestaat vanuit het platform de behoefte om ook de examenprogramma’s en syllabi van
het profielvak PIE te moderniseren en beter af te stemmen op de nieuwe
kwalificatiedossiers.
In een werkgroep van het platform Techniek (en gelieerde MBO-scholen en
bedrijfsorganisaties) , Cito en CvTE wordt een voorstel gemaakt voor een bijstelling van het
examenprogramma en syllabi voor het profielvak PIE voor het examenjaar 2023 of 2024.
Examenfestival
Op 8 en 9 maart 2021 is (vooralsnog) het Examenfestival vmbo (beroepsgericht) gepland.
Op beide dagen wordt (nagenoeg) hetzelfde programma aangeboden. Het Examenfestival
wordt door SPV in nauwe samenwerking met Cito en CvTE vorm gegeven. Hoofdmoot van
het programma is de afname van de profielvak-cspe 2021.
Via onder meer de Stichting Platforms vmbo worden de scholen tijdig juist ook vanwege de
onzekerheden vanwege Covid-19 nader geïnformeerd.
CSPE-onderdeel in Facet bij de profielvak-cspe’s BWI, Groen en PIE
De profielvak-cspe’s BWI, Groen en PIE (BB/KB/GL, rood en blauw) bevatten in het
examenjaar 2021 één onderdeel dat vanuit Facet wordt aangeboden.
Het CvTE onderzoekt of de cspe’s digitaal vanuit Facet aangeboden kunnen worden in
plaats van vanuit een papieren opdrachtenboekje. Het doel hiervan is om de cspe’s platformonafhankelijk te maken en om de organisatielast voor de scholen te verminderen. Het is niet
de bedoeling om praktijk te vervangen door opdrachten in Facet. De verandering zit niet in
de inhoud van de examens maar in de manier van aanbieden daarvan. Als de cspe’s digitaal
vanuit Facet worden aangeboden, maakt de kandidaat vanuit Facet uitstapjes naar
praktijkopdrachten. Voordelen hiervan zijn:
- De ICT-opdrachten in Facet zijn platformonafhankelijk;
- De school hoeft geen losse applicaties te installeren en te beheren per kandidaat;
- De leeslast kan gereduceerd worden doordat makkelijker kan worden gewerkt met
animaties en filmfragmenten in plaats van tekst;
- Teksten kunnen verklankt worden.

