
 

Eindexamen 2019: profielvak cspe’s Z&W BB en KB: vanaf 6 mei versie rood NIET 
meer toegestaan   
 
T.a.v. de directeuren, de (plv.) examensecretarissen en de examinatoren profielvak Z&W BB 
en KB 
  
Geachte heer, mevrouw, 
  
Vanaf maandag 6 mei mag bij de afname van de profielvak-cspe’s Z&W BB en KB alleen nog 
versie blauw worden gebruikt. 
De reden is dat er een incident heeft plaatsgevonden, waarbij van deze cspe’s de Instructie 
voor de Examinator, de opgavenboekjes, (uitwerk)bijlagen en correctievoorschriften in 
verkeerde handen terecht zijn gekomen. Daarom achten wij het na de meivakantie 
voortzetten van de afname van versie rood niet meer verantwoord. 
 
Wat betekent dit voor de eerste afname?  
Voor de scholen die voor de eerste afname versie blauw Z&W BB en KB toegewezen 
gekregen hebben, verandert er niets voor de eerste afname. Wel verandert er iets voor de 
herkansing. Zie de tekst daarover aan het eind van dit bericht. 
  
Voor de scholen die voor de eerste afname versie rood Z&W BB en KB toegewezen gekregen 
hebben, geldt het volgende:  
  
 Gebruik vanaf maandag 6 mei bij de eerste afname versie blauw;  
 De afnames die vóór de meivakantie zijn afgerond met versie rood blijven geldig, ook als 

dat slechts een of enkele onderdelen betreft. Is – bijvoorbeeld – de afname met versie 
rood van alleen de onderdelen A en B vóór de meivakantie afgerond, dan moet bij de 
afname van de onderdelen C en D vanaf 6 mei versie blauw worden gebruikt. 

  
Aandachtspunten bij overstap van versie rood naar versie blauw 
 
1. Instructie voor de examinator en correctievoorschrift 

 
De Instructie voor de Examinator versie blauw is meegestuurd in zending A. 
Het correctievoorschrift versie blauw is meegestuurd in zending C. 
 

2. Opgavenboekjes inclusief bijlagen en uitwerkbijlagen kandidaten 
 
In zending B is ten behoeve van de herkansing ten minste 1 sealbag met opgavenboekjes 
versie van blauw Z&W BB geleverd aan uw school. Idem KB.  
 
De scholen die versie rood hebben toegewezen gekregen voor de eerste afname ontvangen 
op donderdag 9 mei een zending met de opgavenboekjes, bijlagen en uitwerkbijlagen 
voor de versies  blauw in kandidaat aantallen. Helaas kan dat niet gebeuren op 6, 7 of 8 
mei, omdat de distributeur dan bezig is met de aflevering van de papieren centrale 
examens.   
Over de precieze gang van zaken bij de bezorging op 9 mei wordt de examensecretaris 
nog deze week via dit kanaal nader geïnformeerd. 
 
Bij de afnames op 6, 7 en 8 mei bent u aangewezen op de examendocumenten van versie 
blauw die ten behoeve van de herkansing bij zending B zijn aangeleverd. 
Indien nodig kan de examensecretaris het opgavenboekje en de (uitwerk)bijlagen van 
versie blauw zelf vermenigvuldigen.  
 
NB 
Neemt u hierbij c, d en e uit de richtlijnen uit paragraaf 8.8 van de Septembermededeling 
in acht.  



 
Richtlijnen examendocumenten downloaden 
 
 

3. Digitale bestanden en minitoetsen  
 
Maak vanaf 6 mei gebruik van de digitale bestanden behorende bij versie blauw Z&W BB 
en KB. Deze staan op de dvd versie blauw.  
Over de benodigde wachtwoorden heeft de examensecretaris een mededeling via zijn 
persoonlijke pagina ontvangen.  
Plan voor de afnames vanaf 6 mei de bij de versie blauw behorende minitoetsen van de 
cspe’s Z&W BB en KB in.  
 

4. Beoordeling en invoeren gegevens in Wolf 
 
Als examinator maakt u bij de beoordeling van afnames vanaf 6 mei gebruik van het 
correctiemodel bij versie blauw.  
Versie blauw van Wolf staat vanaf 30 april klaar voor de Wolf-accountbeheerder. De WOI-
bestanden kunnen gekoppeld worden aan de versie blauw. De examinator kan daarna 
afnamegegevens invoeren voor de versie blauw.  
De gegevens van de afnames tot en met 5 mei kunt u gewoon in de versie rood van Wolf 
invoeren. 
Van leerlingen van wie het cspe deels uit onderdelen van versie rood en deels uit 
onderdelen van versie blauw bestaat, dienen geen afnamegegevens ingezonden te worden. 

 
5. De N-termen 

 
Op 5 juni worden de N-termen (N) en de schaallengtes (L) van de cspe’s gepubliceerd. 
Daarbij is zowel de N-term voor versie rood als de N-term voor versie blauw.  
Als het cspe van een leerling – zoals in het bovengenoemde voorbeeld – bestaat uit A-
rood, B-rood, C-blauw, D-blauw (omdat de afname van de onderdelen A en B vóór 6 mei 
plaatsvond en de onderdelen C en D na de meivakantie zijn afgenomen), dan bepaalt de 
examensecretaris met behulp van de N-L-tool [PDC svp linken naar: 
https://www.examenblad.nl/onderwerp/werken-met-twee-profielvak-cspe-s/2019] de N-
term en de schaallengte van het cspe A-rood, B-rood, C-blauw, D-blauw.  

  
Herkansing  
Ook voor de herkansing geldt dat vanaf 6 mei uitsluitend versie blauw gebruikt mag worden. 
Een gedetailleerd bericht daarover ontvangt u via dit kanaal op 6 mei. 
De scholen die voor de eerste afname versie blauw hebben toegewezen gekregen, ontvangen 
ook extra opgavenboekjes, bijlagen en uitwerkbijlagen voor de versies blauw ten behoeve van 
de herkansing. Details hierover worden een mailing via dit kanaal later deze week aan de 
examensecretarissen bekend gemaakt.  
 
Wij realiseren ons dat deze maatregel kan betekenen dat examinatoren zich tijdens hun 
meivakantie op de afname van versie blauw gaan voorbereiden en/of dat geplande afnames 
uitgesteld moeten worden. De maatregel brengt hoe dan ook veel extra organisatielast mee 
en dat betreuren wij zeer.  
Met deze maatregel hopen wij te bereiken dat het eindexamen voor alle leerlingen ongestoord 
verloopt. Wij danken u voor uw begrip hiervoor. 
 
Uw eventuele vragen kunt u stellen via het contactformulier van het Examenloket / de 
Examenlijn. 
[PDC svp linken naar: https://examenloket.officeheart.nl/stel-uw-vraag] 
  
Met vriendelijke groet, 
  

https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vkwpfqprh4e0/0003/vkwplpeixhyb
https://www.examenblad.nl/onderwerp/werken-met-twee-profielvak-cspe-s/2019
https://examenloket.officeheart.nl/stel-uw-vraag


  
 

Jan Kastelein 
sectormanager vmbo  
College voor Toetsen en Examens 
  
Deze mailing is verzonden aan de directeuren, de (plaatsvervangend) examensecretarissen en 
geregistreerde docenten van het profielvak Z&W BB en KB vmbo 
 
  
  

 


