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Welkomstwoord



Programma

• 13.00 - 13.30 Inloop netwerken

• 13.30 – 13.35 Welkom door gast-school

• 13.35 – 14.00 Mededelingen

• 14.00 – 15.15 CSPE organisatie en uitvoering

• 15.15 – 15.45 Pauze + bezichtiging lokalen

• 15.45 – 16.00 100x BWI inspiratie 

• 15.45 – 16.30 Workshop lasersnijder Vrotech

• 16.45 – 17.15 Afsluiting met drankje en hapje netwerken



Nieuwsbrief

Ontvangt iedereen de nieuwsbrief?



Landelijke studiedag

27 mei 2020



Toolbox LOB

• Uitgebreid met Bouw & Infra

• jegaathetmaken.nl

– Informatie en brochures

– Video’s en vlogs

– gadgets



Basis inventarislijst

• Nieuwe keuzevakken toegevoegd

• Wijzigingen syllabus en examenprogramma 
verwerkt

• Beschikbaar via e-learning portal onder downloads



Bestellingen

• Tijdig bestelling doen voor open huis via de website

– Posters,

– Brochures

– Gadgets

– Stickers

– Enz.



Voorlichtingsboekjes 

Je leert het op het vmbo Jouw Carrière

1 setje van 2 x 50 per school. Verder bestelbaar op site



Bestellingen



Leermiddelen

Nieuwe keuzevakken:

– Tegelzetten

– Scheidingswanden

– Bouwkundig onderhoud en renovatie

– Bouw en Woonrijp maken

– Meubelstofferen



Tegelzetten en 
Meubelstofferen

• Tegelzetten (vakcode 1230)
• Meubelstofferen (vakcode 1231)

Tegelzetten en Meubelstofferen zijn toegevoegd aan de officiële 
lijst en mogen aan iedereen aangeboden worden

Voor beide is op bijscholingvmbo.nl een training beschikbaar 
(dus nu nog met subsidie)

Voor Meubelstofferen is een antwoordenboekje beschikbaar in 
de Community



Community

Recentelijk toegevoegd:
• PowerPoint begrippen in profielmodule 2 en 4
• Profielmodule 1 en 3 waren al beschikbaar

Aanpak auteur:
• Stukje theorie a.h.v. PP, daarna bestuderen lesstof
• Na aantal hoofdstukken een toetsje (bijgevoegd)

Ook om te gebruiken als herhaling voor bijvoorbeeld het 
cspe.

Link: vmbo-bwi.nl/docenten/lesideeen/



Update leermiddelen



Update leermiddelen

• Nieuwe, mooiere leeromgeving
• Content herschreven naar meer BB niveau

• Inlog via Entree (‘schoolinlog’ in bijv. Magister)

• Toetsen geïntegreerd:
– Open tussentijds diagnostisch na ongeveer elke 3 

bolletjes
– Open eindtoets diagnostisch
– Gesloten eindtoets voor (PTA) cijfer (zoals nu in 

toetsenbank)

Content



Update leermiddelen

voortgang

hoofdstukken





Update leermiddelen

• Docent houdt mogelijkheden om alles in te zien

• Voortgang op verschillende niveau’s
– van globaal tot op detailniveau
– leerling gaat verder waar gebleven (na klik op 

hoofdstuk)

• Nieuw eenvoudig licentiebeheer
– duidelijk overzicht over uitgedeelde licenties en over 

beschikbare licenties
– één licentie voor BB / KB

Voortgang en beheer



Voortgang overzicht



Voortgang per hoofdstuk



Licentiebeheer



Inloggen

• Op de meeste scholen hebben leerlingen een inlog in een 
leerlingvolgsysteem (zoals Magister); voor cijfers, huiswerk en inlog 
in allerlei digitale leermiddelen. We onderzoeken de mogelijkheid 
om leerlingen in het nieuwe systeem alleen in te laten loggen via 
het account voor het leerlingvolgsysteem. Vind u dat een goed idee:

• Ja, dat wordt bij ons op de hele school gebruikt, ik zie vooral 
voordelen

• Nee, ik wil zelf leerlingen aanmaken en hun gebruikersnaam en 
wachtwoord beheren

• Weet niet

• Verwacht u problemen als de inlog voor leerlingen met hun account 
van het leerlingvolgsysteem gaat?



Update leermiddelen

Nieuwe ruimere layout. Beter leesbaar:

• Groter lettertype

• Meer witruimte

• Voorzien voor ISBN nummers

Praktijkopdrachten

Migratie en voorlichting

• Leerlingen die op school blijven worden gemigreerd

• Voorlichting- en oefentraject na de cspe’s

• Meedenken: graag! Middels klankbordgroep, vanuit 
huis!



Overzicht keuzevakken

Alle keuzevakken (ook de nieuwe) zijn terug te vinden op 
nieuwvmbo.nl.



PTA - wat moet en mag

Beschikbaar als boekje en download



Overige publicaties

https://www.platformsvmbo.nl/publicaties



Bijscholing VMBO



Bijscholing VMBO



Training BWI

Training Structureren en verhogen kwaliteit BWI onderwijs

Werken met producten en diensten Platform in de les

• Algemeen deel - Kwaliteit, structuur, planning, studiewijzer

- PTA en vertaling naar onderwijsprogramma

• E-learning portal - Schoolbeheer, functionaliteiten, inrichting

- Basisveiligheid, toetsenbank
• Community - Hoe materiaal in te zetten 

- Relatie so’s / presentaties eindtoets
• BWI-net - Aanmaken groepen, toevoegen deelnemers

- Voortgang bewaken, voortgang resetten
• Gebruik van oefenexamens, CSPE’s en minitoetsen



Sterk Techniekonderwijs

45 regio’s goedgekeurd 

• gemiddeld 16.000 euro per 
leerling over 4 jaar

33 regio’s herkansen:

• 1 okt: plan ingediend

• okt / nov: plannen 
beoordeeld en pitch

• Voor 1 jan: uitsluitsel



Sterk Techniekonderwijs

• Uitvoering vanaf 1 januari 2020 – 31 december 2023

• Starten op 1 aug is niet toegestaan; er moet geld uitgegeven zijn 
voor 1 april (maar dat mag ook voor het uitwerken van plannen)

• Plannen gaan altijd over samenwerking (o.a. met bedrijfsleven)

• In veel plannen: voorlichting PO, PSO, LOB, innovaties, nieuwe 
KV

• Docenten zullen betrokken worden

• Vraag het plan op en kijk wat er voor uw afdeling in staat

• Advies: Claim tijd / uren voor werkzaamheden (zit in het plan!)



STO ondersteuning

• OCW heeft aanbesteding uitgeschreven voor 2020 - 2023

• SPV / Platforms hebben ingeschreven

• Als SPV de aanbesteding krijgt hebben Platforms meer 
mogelijkheden scholen te ondersteunen

• En zitten dichter bij alle informatie

• Uitslag voor 1 januari



Veilige praktijklokalen



Instructiekaarten

• Mogelijk gemaakt door Voion

• In samenwerking met platform BWI

• Nieuwe instructiekaarten

• QR code naar het filmpjes

• Gelamineerd

• Per school één set óp schoolnaam 
beschikbaar

• Nu meenemen, andere scholen 
wordt nagestuurd



Veiligheidsfilmpjes



Gezakt….en nu?

• Wat moet een leerling overnieuw doen

• Examenloket

• Schooleigen

• Examenreglement



Artikel 31



Artikel 32



Examenreglement

4.9.2 De schoolexamenresultaten, behaald in het laatste leerjaar, komen te 
vervallen, als de kandidaat niet slaagt voor het examen. 

4.18.2 Alle schoolexamenresultaten, behaald in het vierde leerjaar, komen te 
vervallen als de leerling niet slaagt voor het examen en opnieuw aan het vierde 
leerjaar deelneemt. 

Indien een leerling het gehele leerjaar overdoet, vervallen alle resultaten die de 
leerling heeft behaald toen hij het betreffende leerjaar voor de eerste keer deed.



Examenreglement

School X
Artikel 34: Onvoorzien 
In alle gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de 
sectordirecteur in overleg met de secretaris van het eindexamen. 

School Y
10.1 In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur na overleg 
met de examensecretaris. De examensecretaris deelt zijn beslissing zo spoedig 
mogelijk mee aan de betrokkenen; voor zover nodig: de kandidaat, examinatoren 
en de inspectie.



Wat moet overnieuw

• Het volledige centraal examen moet overnieuw

• Inclusief CSPE ook al is dat in leerjaar 3 
afgenomen

Stel een school behandeld de profielmodules en doet 
CSPE in leerjaar 3.

Is deze regel dan wenselijk?

De schoolexamenresultaten, behaald in het laatste 
leerjaar, komen te vervallen, als de kandidaat niet 
slaagt voor het examen



Advies platform BWI

Denk na over welke schoolexamens overnieuw 
gedaan moeten worden en wat haalbaar is in 28 
weken.

Laat de schoolexamens over de profielmodulen 
overnieuw doen of kies voor keuzevakken die de 
kennis voor het CSPE verhogen; Bijv. Schoon 
metselwerk, meubelmaken

Vermeld dit duidelijk in het examenreglement



CSPE Organisatie en uitvoering

Rienke Voorburg toets deskundige BWI CITO



Examenlast 16-1-2019

• Bijeenkomst heeft plaats gevonden CVTE CITO 
SLO Platform

Hoofd onderwerpen

• Verminderen organisatielast

• Examentijd

• Materialenlijst

• Leeslast 



Organisatielast

Aandachtspunten

• Voorbereiding van de docent op de afname en de 
beoordeling

• Organisatie en uitvoering van de afname en de 
herkansing



Omvang examentijd

Aandachtspunten

• Schoolleiders vinden de examentijd (890 min) te 
lang.

• Groot aantal docenten zijn het hier niet mee eens

• Breder aspecten beoordelen een betere kans om te 
laten zien wat hij kan.

• Minder tijd = minder vaardigheden aftoetsen. 

Suggestie:

• Minder repeterende werkzaamheden



Materialenlijst

Bij PIE Wordt vanaf 2020 een materialen lijst verstrekt
BWI docenten vinden dit ook een goed idee

Eisen lijst:
• Per leerling aangeven wat nodig is
• Geef suggesties voor leveranciers

Kosten materialen besparen door:
• Gangbare materalen gebruikt worden;
• Goedkope materialen gebruikt worden;
• Materialen hergebruikt kunnen worden;
• Courante maten gehanteerd worden.



Leeslast

Docenten geven de volgende suggesties:

• Uitleg met behulp van filmpjes plus gesproken tekst.

• Meer beeldmateriaal gebruiken.

• Tekening+calculatie+materiaallijst over hetzelfde 
werkstuk 

• Minder complexe vragen.

• Minitoetsen veel te moeilijk qua taalgebruik en krijgen 
veel te veel punten als je dat relateert aan de tijd t.o.v. 
het praktijkwerkstuk



Aanpassingen

Voorstellen voor aanpassing van de cspe’s BWI en de 
implementatie
Uit te voeren in 2020-2021;
• Doe een onderzoek (i.s.m. het platform )naar het functioneren van 

de IvE met als doel optimalisatie. Invoering 2021. 
• Materialenlijst als bijlage bij de profielvak-cspe’s BWI 2021. 
• Maak een digitaal correctievoorschrift in 2020.
• Vanaf 2020 wordt er gestreefd naar meer beeldmateriaal in het cspe.
• We houden de examentijd op 890 min. Wel onderzoeken we de 

mogelijkheid om werkstukken voor de afname van het cspe verder 
voor te bereiden en minder repeterende handelingen te examineren.



CSPE Planning

• Planning 52 leerlingen in 11 dagen



CSPE Planning



CSPE Planning
Examinatoren: OLS, WRP, LEU, VSG, BEG

A B C D E F G H

Datum: Tijd: LWR: Vak: Niveau: Toets: Toets: Kandidaat: Klas: 
1-apr 08.00-17.00 u 1 BWI KB A04 C03 Leerling 1 OK4E
1-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB A03 C03 Leerling 2 OB3A
1-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB A03 C03 Leerling 3 OB3A
1-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB A03 C03 Leerling 4 OB3A
1-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB A03 C03 Leerling 5 OB3A

2-apr 08.00-17.00 u 1 BWI KB Leerling 1 OK4E
2-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB Leerling 2 OB3A
2-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB Leerling 3 OB3A
2-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB Leerling 4 OB3A
2-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB Leerling 5 OB3A

2-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB A03 C03 leerling 6 OB3A
2-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB A03 C03 leerling 7 OB3A
2-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB A03 C03 leerling 8 OB3A
2-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB A03 C03 leerling 9 OB3A
2-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB A03 C03 leerling 10 OB3A

3-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB leerling 6 OB3A
3-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB leerling 7 OB3A
3-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB leerling 8 OB3A
3-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB leerling 9 OB3A
3-apr 08.00-17.00 u 1 BWI BB leerling 10 OB3A



CSPE Planning



5 vragen over CSPE

1. Mag een instructeur beoordelen.
– Bekwaamheid wordt bepaald door de directie

2. Mag je de minitoets klassikaal afnemen zonder dat je het 
complete onderdeel afneemt. Dus de minitoets uit a 
afnemen en dan verder gaan met onderdeel C.
– De minitoets mag wel klassikaal worden afgenomen. Als 

de leerling daarna het onderdeel maar af maakt. Dit kan 
ook de volgende dag zijn of zelfs 2 dagen later.

– Je mag niet verder gaan met een ander onderdeel



5 vragen over CSPE

3. Hoe bindend is het advies van maximaal aantal deelnemers per 
onderdeel
– Het is een vrijblijvend advies geen bindend advies

4. Moeten er twee examinatoren op een examen staan en is dat 
dan per ruimte of per afdeling.
– Art. 41a lid 2: Voor het cspe vmbo vindt de beoordeling 

tevens plaats door een tweede examinator. Intentie van dit 
artikel is dat er correct beoordeeld wordt.

5. Heeft een leerling met een beperking recht op extra tijd voor het 
CSPE
– Ja leerlingen die bij de AVO vakken recht hebben op extra tijd 

hebben bij het CSPE ook recht op 30 minuten extra tijd.



Vragen over CSPE



September mededelingen



September mededelingen



Herkansen CSPE

Er wordt door het land heen veel herkanst voor de 
normering
Advies van het Platform BWI om niet voor de definitieve 
normering/ uitslag te herkansen

• Geen onnodige druk bij leerlingen
• Geen onnodige werkzaamheden voor docenten
• Geen risico bij zakken op 5,5 gemiddeld dat je te weinig 

hebt herkanst



Evaluatie CSPE

Aantal x ingevuld
Algem

een cijfer

percentage scholen tussen de 300- 400

percentage scholen tussen de 200-250

percentage scholen die m
inder tijd hebben

percentage scholen die m
eer tijd hebben

percentage dat vind dat CSPE voldoende onderscheid 

m
aakt tussen sterke en zwakke leerlingen

Percentage die vind dat er geen opdrachten buiten de 

syllabus vallen

100

100

100

100

100

100

100

2 7,2 100 0 0 50

4 7,2 50 25 25

85

17 6,8 53 12 35 82

20 6,9 70 15 15

74

17 7,1 47 24 29 76

23 7,4 61 13 26

GL Rood

BB Blauw

BB Rood

KB Blauw

KB Rood

GL Blauw



Evaluatie CSPE

Hoofdmoot vindt de moeilijkheidsgraad goed. 30% vind de Minitoetsen te moeilijk.
veel voorbereidingstijd werd genoemd
Hoofdmoot vindt de moeilijkheidsgraad goed. Minitoetsen een aantal keer te moeilijk.
Te weinig tijd word veel genoemd
Hoofdmoot vindt de moeilijkheidsgraad goed. Minitoetsen en overige opdrachten een aantal keer te moeilijk.
Opmerkingen over de stelopdracht. Nameten was te makkelijk en ze hadden er teveel tijd voor.
Hoofdmoot vindt de moeilijkheidsgraad goed. Minitoetsen en overige opdrachten een aantal keer te moeilijk.
Stelopdracht stond te veel tijd voor
Hoofdmoot vindt de moeilijkheidsgraad goed

100% vindt de moeilijkheidsgraad goedGL Rood

BB Blauw

BB Rood

KB Blauw

KB Rood

GL Blauw



Syllabus 2021

Wijzigingen in Geel en doorhalingen in Rood

Veel verplaatsingen en verschuivingen

Bijlage cad programma’s



Syllabus 2021



Syllabus 2021



Syllabus Bijlage CAD



Examens 2020

Vernieuwd

– Alle documenten gebundeld per onderdeel
– CV ook digitaal
– Afname onderdeel in Facet
– 2D cad vervangen door praktijkopdracht



Instructie examinator



Onderdeel A in Facet

• 2019 Pilot Groen BB en PIE GL

• Meerdere onderdelen in Facet

• 2020 BWI onderdeel A in Facet



Onderdeel A in Facet

• Niet de bedoeling om de praktijkopdrachten te vervangen

• Verandering niet in de inhoud, maar in de manier van aanbieden

• Voordelen:

• Geen losse applicaties te installeren en beheren per kandidaat

• Tijdens de afname van het profielvak-cspe hoeft niet te worden 
geswitcht tussen Facet en de ‘gewone’ computeromgeving

• De ICT-opdrachten in Facet zijn platformonafhankelijk

• De leeslast reduceert, werken met animaties en afbeeldingen ipv
tekst

• Teksten kunnen verklankt worden.



Onderdeel A in Facet



Onderdeel A in Facet



Bijeenkomst Facet

• Maandag 25 november 2019

• Postillion hotel te Bunnik

• Examensecretaris meenemen

• Aanmelden via platforms vmbo



Flexibele examinering

Stelling: Mee eens Handen omhoog

Ik wil flexibele examinering en examens kunnen afnemen

in bijvoorbeeld november of februari

Ik wil na iedere module, de module kunnen afsluiten met 
een deel CSPE



Examenfestival 2020

• 9 en 10 Maart 2020

• Postillion hotel te Bunnik

• Vanaf 10.00uur

• 25 November bijeenkomst Facet

















































































































































































































Rondvraag

• Heeft u nog vragen waarbij u ook de mening 
van collega’s op wilt horen?


