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Net als in voorgaande jaren verliep in het schooljaar 2021-2022 de afsluiting van het 
beroepsgerichte profielvak anders dan anders. Normaal gesproken wordt het profielvak 
afgesloten met een CSPE (Centraal Schriftelijk Praktisch Examen) en kunnen scholen ervoor 
kiezen schoolexamens (SE) af te nemen.  
Vanwege de covid-19 pandemie en het feit dat normaal onderwijs lange tijd niet mogelijk was, 
is besloten ook in 2022 het beroepsgerichte profielvak af te sluiten met een schoolexamen. 
Scholen konden ervoor kiezen om de inhoud van de CSPE’s te gebruiken voor hun SE’s. Op 
landelijk niveau is aangedrongen op het gebruik van de CSPE’s. SE’s konden bestaan uit het 
hele CSPE, maar ook delen van het CSPE mochten gebruikt worden.
In 2021 heeft ruim 50% van de scholen gebruik gemaakt van het CSPE. Cito, CvTE, OCW en SPV 
waren benieuwd hoeveel scholen er in 2022 gebruik hebben gemaakt van het CSPE en hoe ze 
de CSPE’s beoordeeld hebben. 

Door middel van de jaarlijkse CSPE-enquête is nagegaan of scholen in 2022 gebruik hebben 
gemaakt van het CSPE bij de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak en, als ze dat gedaan 
hebben, hoe ze het CSPE vonden.
Net als voorgaande jaren heeft een enquête gedurende de hele officiële afnametermijn van het 
CSPE open gestaan (van begin april tot eind juli).
Sinds de invoering van de profielen in het vmbo in 2016 evalueert SPV, in samenwerking met 
CvTE en Cito de CSPE’s. In niet-coronajaren heeft deze evaluatie tot doel om na te gaan of de 
CSPE’s passend waren bij de afsluiting van de beroepsgerichte profielvakken. Daarnaast wordt, 
mede op basis van de reacties op de enquête, de N-norm voor de CSPE’s vastgesteld. 
In 2022 is gevraagd óf scholen de CSPE’s gebruikt hebben en wat hun mening was over deze 
CSPE’s. Een N-norm is nu niet vastgesteld.

De enquête is net als voorgaande jaren in 2022 onder de aandacht gebracht via nieuwsbrieven, 
van SPV en van de platforms, via de website en via LinkedIn, en door er aandacht voor te 
vragen tijdens webinars over de examens 2022. 
Docenten die de enquête hebben ingevuld is gevraagd om voor elke leerweg afzonderlijk een 
enquête in vullen. Dit vraagt relatief veel tijd van respondenten, maar geeft wel een zo 
duidelijk mogelijk beeld.
In niet-coronajaren wordt de enquête door ongeveer 1100 docenten ingevuld. In 2021 namen 
321 mensen aan de enquête deel. In 2022 waren dat er 381.
In 2022 is de enquête ook ingevuld door docenten die lesgeven in het profiel Maritiem en 
techniek. Dit profiel wordt op vier scholen in Nederland aangeboden en maakte in voorgaande 
jaren geen gebruik van de enquête.

De enquêteresultaten zijn per profiel uitgesplitst. De resultaten worden gedeeld met de 
platforms voor de betreffende profielen. Voor SPV is een samenvatting van de resultaten 
gemaakt. Hierbij is vooral gekeken naar antwoord op meer algemene vragen. Deze vragen zijn:
• Heeft u in het schoolexamen van het beroepsgerichte profielvak inhoud van het CSPE 2022 
gebruikt?
• Welke onderdelen van het CSPE heeft u gebruikt in het schoolexamen?
• In welk leerjaar heeft u examen afgenomen?
Het antwoord op deze vragen is uitgesplitst per profiel.
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Aantal ingevulde enquêtes per profiel

Totaal aantal ingevulde enquêtes in 2022 was 381.

Heeft u in het schoolexamen van het beroepsgerichte profielvak inhoud 
van het CSPE 2022 opgenomen?
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Ja, zowel reguliere
schoolexamen als bij de
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herkansing

Nee

Van de 381 ingevulde enquêtes gaven 227 respondenten (60%) aan het CSPE gebruikt te hebben 
bij de schoolexamens.
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Gebruikte delen van het CSPE 
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Gebruik CSPE opgesplitst per profiel

(absolute aantallen)
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Volledig

(Vooral) de 
praktische 
opdrachten

(Vooral) de 
minitoetsen Niet gebruikt

Onderdeel A 57% 21% 4% 18%

Onderdeel B 47% 23% 3% 27%

Onderdeel C 56% 18% 3% 24%

Onderdeel D 52% 20% 4% 24%

Gemiddeld 53% 20% 3% 23%

Gebruikte delen van het CSPE - uitgesplitst per onderdeel

Afname CSPE per profiel en leerjaar
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In 2022 heeft 15% van de respondenten het CSPE afgenomen in het 3de leerjaar, 79% in het 4de

leerjaar. Voor het profiel MaT hebben alle respondenten aangegeven dat ze het CSPE niet 
hebben gebruikt.

(absolute aantallen)
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Afname CSPE per profiel en leerjaar uitgesplitst per leerweg
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Hoe heeft u de informatievoorziening (vooraf) ervaren?

ten aanzien van…. Goed Voldoende Onvoldoende
Niet gelezen / 

gezien
Kamerbrieven van de Minister en bijbehorende 
handreikingen/servicedocumenten

35% 52% 4% 8%

Brochure Handreiking examinering van het 
beroepsgerichte profielvak schooljaar 2022

34% 55% 1% 9%

Webinar SPV  op 26 januari 28% 36% 0% 35%

Webinars CSPE voorlichting Cito/CvTE op 8 en 9 
februari

31% 40% 3% 26%

Informatie van de website van SPV (o.a. de 
veelgestelde vragen)

26% 51% 1% 23%

Informatie vanuit de Examenlijn / het 
Examenloket

25% 48% 1% 26%
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