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profielvak Z&W – CSPE GL versie rood – 2019 

 

instructie voor de examinator 

 
In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten voor de geheimhouding, de 
voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen 1 tot en met 6 
bevatten algemene informatie, die ook van toepassing is op de profielvak-cspe's van 
andere vakken. Vakspecifieke informatie treft u aan in de overige paragrafen. De 
mededelingen over de cspe's van 2019 (Septembermededeling op www.examenblad.nl) 
bevatten nadere informatie over dit cspe. 
 

1 Versie rood en versie blauw 

 
1 Vanaf 2018 wordt tijdens de afnameperiode bij de profielvak-cspe's gewerkt met 

twee versies: een versie rood en een versie blauw. De twee versies zijn als volgt 
van elkaar te onderscheiden: 
 De papieren examendocumenten hebben op de voorbladen een rode of blauwe 

balk met hierin aangegeven de vaknaam. 
 In de voettekst op iedere bladzijde is in de code door middel van de letter 'r' of 

'b' de versiekleur aangegeven. 
 Voor de applicaties is er een afzonderlijke dvd voor de versies rood. Idem voor 

de versies blauw. Bovendien blijkt de versiekleur uit de bestandsnaam. 
 Voor Facet is in de benaming van de opdrachten (minitoetsen) en de packages 

de versiekleur eveneens opgenomen. 
2 Van beide versies worden in separate enveloppen bij zending A twee grijze-vlekken-

exemplaren en bijbehorende instructie voor de examinator toegestuurd. 
Zie verder: ‘3 Voorbereiding cspe’. 

3 Uw examensecretaris is geïnformeerd over welke versie, rood dan wel blauw, bij de 
eerste afname moet worden ingezet. De versie, die niet ingezet mag worden bij de 
eerste afname, is de versie die bij de herkansing ingezet moet worden. 

4 De versies zijn wat opbouw en structuur betreft gelijkwaardig. Ze bevatten hetzelfde 
aantal onderdelen en binnen die onderdelen gelijksoortige opdrachten. Inhoudelijk 
verschillen de opdrachten van beide versies. 

5 Voor de versies rood en blauw wordt een afzonderlijke N-term vastgesteld. 
 
In de brochure 'Werken met twee profielvak-cspe's' op www.examenblad.nl vindt u 
hierover meer informatie. In deze instructie wordt op enkele plaatsen verwezen naar 
deze brochure. 
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2 Geheimhouding cspe 

 
1 Veel scholen hebben een protocol voor de afname van het cspe. In dit protocol staat 

dat de examinatoren tekenen voor de ontvangst van de examendocumenten van het 
cspe en verklaren alle zorgvuldigheid in acht te zullen nemen om te voorkomen dat 
de geheimhouding van de examendocumenten wordt geschonden. Op www.vo-
raad.nl staat een goed voorbeeld van een protocol. 

2 Alle examendocumenten (papier en digitaal) zijn geheim. Bewaar ze in een kluis op 
school. Neem ze niet mee naar huis. Voer de voorbereidingen van het examen uit in 
een ruimte waar geen leerlingen aanwezig zijn. 

3 Reik examendocumenten aan het begin van iedere zitting uit aan de kandidaten en 
neem ze na iedere zitting in. Tenzij anders vermeld in de instructie voor de 
examinator hebben kandidaten buiten de zittingen om geen inzage in de 
examendocumenten. 

4 Houd het correctievoorschrift en de instructie voor de examinator voor de 
kandidaten geheim. 

5 Examendocumenten zijn in verband met de geheimhouding vanaf september 
openbaar. Voor de producten die door de kandidaten in het kader van het cspe 
gemaakt worden, geldt dat deze vanaf begin juli tentoongesteld of meegegeven 
mogen worden. 

6 Foto- of filmopnamen van de afname mogen alleen gemaakt worden door bij de 
afname betrokken examenfunctionarissen die door de directeur zijn aangewezen. 
Kandidaten mogen alleen opnamen maken als dit onderdeel uitmaakt van een 
praktische opdracht. Eventuele gemaakte opnamen mogen in de afnameperiode niet 
toegankelijk gemaakt worden. Tot en met begin juli is publicatie van cspe-materiaal 
(foto’s, filmopnamen, passages uit de examendocumenten en inhoudelijke 
opmerkingen) langs welke weg dan ook niet toegestaan. 

7 Van de minitoetsen zijn zowel voor de versie rood als voor de versie blauw vier 
varianten in Facet beschikbaar. Voor de afname van opdrachten die via Facet 
worden afgenomen moet een afnameplanning worden gemaakt. Een 
afnameplanning is één dag geldig. Alle kandidaten die op dezelfde dag een 
minitoets maken, kunt u in dezelfde afnameplanning zetten. Voor kandidaten op een 
andere dag is een nieuwe afnameplanning nodig. Bij een afnameplanning geeft u 
aan hoeveel varianten gebruikt moeten worden. Als de kandidaten niet bij elkaar op 
het scherm kunnen kijken, kunt u met één variant volstaan. In de overige gevallen 
kiest u voor twee varianten. De varianten van de minitoetsen worden door Facet zelf 
toegewezen. Hierdoor wordt de geheimhouding gewaarborgd. 

8 Voor de profielvak-cspe's is er een algemene instructiefilm voor de kandidaat. Deze 
is openbaar en is voor iedereen, dus ook voor de kandidaten, het hele jaar 
beschikbaar. De algemene instructiefilm is benaderbaar via de pagina over de 
centrale examens voortgezet onderwijs op www.cito.nl en via de 
Septembermededelingen 'Vakspecifieke mededelingen voor de profielvak-cspe's' op 
www.examenblad.nl. Bij elk profielvak is een link opgenomen in het blok: 'richtlijnen'. 
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9 Op de dvd met digitale bestanden bevinden zich ook de profielvak-specifieke 
animaties voor de kandidaat. Deze animaties bevatten per onderdeel informatie over 
de inhoud van het examen. De animaties voor de kandidaat behandelt u als een 
examendocument (zie 2.2). De kandidaten mogen de animaties op een passend 
moment bekijken, maar op zijn vroegst vijf werkdagen voor de aanvang van de 
afname van het cspe. De kandidaat mag bijvoorbeeld direct voorafgaand aan de 
start van de afname van een onderdeel de animatie over dat onderdeel bekijken. 
Meer inhoudelijke informatie verstrekken is niet toegestaan. 

10 Naast de animaties zijn ook papieren versies 'instructie voor de kandidaat' 
beschikbaar. Ook deze staan op de dvd. Mocht u hiervan in plaats van of naast de 
animaties gebruik willen maken, dan moet u deze zelf voor de kandidaten 
vermenigvuldigen. De schriftelijke versie heeft dezelfde status als de animatie. U 
gaat hiermee om conform de richtlijnen aangegeven voor de animatie. 

11 Het is niet geoorloofd om opdrachten van het profielvak-cspe, noch van de versie 
rood, noch van de versie blauw van dit jaar van tevoren met de kandidaten te 
oefenen. 

 

3 Voorbereiding cspe 

 
1 Om zowel de eerste afname van de profielvak-cspe's als de herkansing te kunnen 

voorbereiden, ontvangt de school in februari in zending A zowel versie rood als 
versie blauw. Zending A bevat voor beide versies in tweevoud de opgavenboekjes 
per onderdeel inclusief alle papieren bijlagen en de instructie voor de examinator. 
Het cspe bestaat dus uit een aantal onderdelen. Per onderdeel van het cspe, 
aangeduid met de letters A, B, C, D is er een afzonderlijk opgavenboekje. In deze 
examendocumenten is de informatie die niet nodig is voor de voorbereiding van het 
cspe met grijze vlekken bedekt. 

2 Zending B van maart bevat van zowel de versie rood als de versie blauw de 
opgavenboekjes per onderdeel met bijbehorende papieren bijlagen. De aan de 
school toegewezen versie voor eerste afname is in kandidaat-aantallen geleverd. 
Van de versie die gebruikt moet worden voor de herkansing wordt het opgegeven 
aantal exemplaren geleverd met een minimum van vijf. Het is van groot belang dat u 
bij de eerste afname de juiste versie gebruikt. Met inachtneming van de 
geheimhouding mag u tien werkdagen voorafgaand aan de start van de afname van 
het betreffende cspe op uw school, de examendocumenten van zending B en 
zending C gebruiken om voorbereid te zijn op de afname van de u toegewezen 
versie (rood dan wel blauw) van het cspe. Bijvoorbeeld door zelf voorafgaand aan 
de afname deze versie van het cspe te maken. 

3 De examendocumenten van zending B en het correctievoorschrift uit zending C van 
de versie die bij de herkansing moet worden ingezet, blijven in de kluis tot tien 
werkdagen voorafgaand aan de start van de afname van de herkansing (zie 2.2). 
Ter voorbereiding op de afname van de herkansing mag u vanaf dat moment de 
examendocumenten van zending B en zending C van de bij de herkansing in te 
zetten versie gebruiken. 

4 Elk onderdeel bestaat uit meerdere opdrachten. U bepaalt per onderdeel, hoeveel 
kandidaten gelijktijdig geëxamineerd worden. Paragraaf 7 bevat aanbevelingen 
hiervoor. 
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5 Laat de opdrachten uitvoeren zoals ze in de examenopdrachten zijn gesteld. Het is 
niet toegestaan opdrachten aan te passen, te vervangen of over te slaan. 

6 Zorg ervoor dat de school voldoet aan de eisen met betrekking tot veiligheid, 
hygiëne en milieu. 

7 Controleer voor aanvang van het (onderdeel van) het cspe of per kandidaat alle 
benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen aanwezig 
zijn. 

8 Van elk onderdeel van het cspe is de richttijd aangegeven. In de 
Septembermededeling staat in 'de richtlijnen examentijd cspe' nadere informatie 
hierover (zie de Septembermededeling op www.examenblad.nl). Tevens is op de 
pagina vakspecifieke informatie onder 'vragen' een toelichting gegeven op hoe om 
te gaan met het begrip 'richttijd cspe’s'.  

9 In een cspe komt tenminste een opdracht voor waarbij het werktempo beoordeeld 
wordt. Let erop dat u bij de werktempo-opdracht per kandidaat de tijd exact kunt 
bijhouden. 

10 Cito heeft een helpdesk ingericht voor technische vragen over computergebruik in 
het cspe. Informatie over de bereikbaarheid van deze helpdesk kunt u vinden op 
http://ictexamenhelpdesk.cito.nl. 

11 Technische vragen over de afname van de minitoetsen in Facet kunt u stellen bij de 
Facet helpdesk van DUO. Informatie over de bereikbaarheid van deze helpdesk kunt 
u vinden op https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-
diplomas/facet/contact.jsp. 

12 Met (vakinhoudelijke) vragen of opmerkingen over het cspe kunt u terecht bij het 
Examenloket (examenloket@duo.nl - zie de Septembermededeling op 
www.examenblad.nl). 

 

4 Afname cspe 

 
1 Iedere kandidaat werkt individueel aan de opdrachten van het examen. Tenzij 

anders vermeld in de examendocumenten is overleg en samenwerking met anderen 
niet toegestaan. 

2 De onderdelen A, B, C, D kunnen in willekeurige volgorde worden afgenomen. 
3 De opdrachten moeten binnen een onderdeel in de aangegeven volgorde gemaakt 

worden, tenzij in de Instructie voor de Examinator bij het vakspecifiek deel 
'mededelingen per onderdeel' voor een opdracht is aangegeven, dat hiervan mag 
worden afgeweken. 

4 Per onderdeel van het cspe zijn richttijden aangegeven. De richttijden gaan uit van 
een werktempo dat de kandidaat aan moet kunnen. Overschrijding van de richttijd 
en de reden hiervoor kunnen in het protocol vermeld worden (zie ook 3.8). 

5 Hulp aan kandidaten door een examinator of anderen tijdens het cspe is niet 
toegestaan, tenzij anders vermeld in het vakspecifieke deel van deze instructie of in 
het correctievoorschrift. Deel de kandidaten vooraf mee dat u hen tijdens het 
examen niet kunt helpen. 

6 Het is niet toegestaan om bij de beoordeling af te wijken van het 
correctievoorschrift. De examinator en de tweede examinator stellen in onderling 
overleg de score voor het centraal examen vast. In het protocol staat dat de eerste 
en tweede examinator verklaren dat zij de beoordeling in overeenstemming met het 
correctievoorschrift hebben verricht. 
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7 Stuur de Wolf-scores in van de eerste afname van de kandidaten, dus vóór een 
eventuele herkansing.  

 

5 Herkansing cspe 

 
1 Herkansing kan pas plaatsvinden nadat het gehele cspe is afgelegd en het resultaat 

ervan is vastgelegd. 
2 Bij herkansing in hetzelfde examenjaar moet gebruik gemaakt worden van de 

herkansingsversie. Een kandidaat die bij de eerste afname versie rood heeft 
afgelegd, herkanst met onderdelen van de versie blauw en vice versa. 

3 Een herkansing in hetzelfde jaar betekent dat de kandidaat een of meer onderdelen 
aangeduid met de hoofdletters A, B, C, D van de herkansingsversie aflegt. 

4 Een onderdeel wordt in z'n geheel herkanst. 
5 Een kandidaat, die een jaar later herkanst, maakt bij de herkansing een versie van 

het gehele cspe van dat jaar. 
6 BB- en KB-kandidaten kunnen het cspe herkansen en daarnaast mogen zij het 

centraal examen van één algemeen vak herkansen. GL-kandidaten mogen slechts 
één centraal examen herkansen, dat wil zeggen óf het cspe GL óf het centraal 
examen van één algemeen vak. Met de herkansing van het cspe GL kan derhalve 
pas gestart worden als de uitslag het eerste tijdvak van het vierde leerjaar is 
vastgesteld. 

7 Als een minitoets deel uitmaakt van een onderdeel dat wordt herkanst, dan moet 
voor de kandidaat/kandidaten een nieuwe afnameplanning worden gemaakt. 
Hiervoor moet de minitoets van de herkansingsversie worden ingezet. 

8 Alle scores van de onderdelen die in de herkansing worden uitgevoerd, komen in de 
plaats van de scores die de kandidaat tijdens de eerste afname heeft behaald. Wat 
niet mag, is dat per onderdeel de hoogste score wordt genomen. Van de onderdelen 
die niet worden herkanst, blijft de score staan. Het eindcijfer voor het herkansings-
cspe wordt vastgesteld met de N-L-tool. Deze wordt tegelijk met de 
normeringsgegevens gepubliceerd op www.cito.nl en is ook te vinden op 
www.examenblad.nl (onderwerppagina 'Werken met twee profielvak-cspe’s'). 
Een demo-versie van de N-L-tool waarmee u kunt oefenen, is te vinden via de 
pagina over de normering van de centrale examens voortgezet onderwijs op 
www.cito.nl. 
Achtergrondinformatie over de N-L-tool vindt u in de brochure 'Werken met twee 
profielvak-cspe’s' op www.examenblad.nl. 

9 Het kan voorkomen dat een kandidaat na een weinig succesvolle herkansing 
achteraf meedeelt dat hij liever andere onderdelen had willen herkansen. Het 
verdient daarom aanbeveling dat de school voorafgaand aan de herkansing de 
keuze van de te herkansen onderdelen in overleg met de kandidaat en diens 
ouders/wettelijke vertegenwoordigers vastlegt in een overeenkomst. 
 
Voor aanvullende informatie zie de Septembermededeling op www.examenblad.nl. 
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6 ICT-gebruik en dvd met bestanden 

 
1 De digitale bestanden van beide versies die nodig zijn voor het cspe, worden in 

maart op dvd aan de secretaris van het eindexamen van uw school gezonden. Een 
handleiding voor het ICT-gebruik bij het cspe wordt tegelijkertijd met de digitale 
bestanden aan uw examensecretaris gestuurd. In de handleiding staan 
onderstaande aandachtspunten voor ICT-gebruik. 

2 Overleg vooraf met de ICT-coördinator / systeembeheerder van uw school over de 
afname van de cspe-onderdelen waarbij de computer wordt gebruikt. 

3 Houd per groep één reservecomputer beschikbaar, en bij grotere groepen, één 
reservecomputer per tien kandidaten. In de examenzaal dienen één of meer printers 
aanwezig te zijn. 

4 Het is in het belang van de kandidaat dat de systeembeheerder de back-up-
functionaliteiten zo instelt dat bij uitval van de computer zo weinig mogelijk 
examenwerk verloren gaat. Daarnaast wordt aanbevolen dat de examinator / 
surveillant tijdens de afname op de hoogte is van de locatie van de back-up-
bestanden. 

5 De digitale bestanden voor de praktische opdrachten dienen voor de kandidaten 
beschikbaar gemaakt te worden op dvd's, USB-sticks of op een veilige plaats op de 
centrale server. De kandidaten moeten een duidelijke instructie krijgen waar de 
bestanden te vinden zijn en waar de eigen bestanden opgeslagen moeten worden. 
Bij gebruik van een USB-stick wordt de naam van de kandidaat en het kandidaat-
nummer op de stick aangegeven. 

6 De opdracht is veelal zo geformuleerd dat de kandidaat het door hem bewerkte 
bestand opslaat onder een andere, eigen bestandsnaam. Dit maakt het mogelijk dat 
de kandidaat terugkeert naar het originele bestand, als er iets verkeerd mocht gaan. 

7 Wanneer er meer zittingen zijn waarbij de computer gebruikt wordt, gebruikt de 
kandidaat bij elke zitting dezelfde USB-stick of dezelfde plaats van de centrale 
server. Aan het eind van elke zitting wordt de gebruikte USB-stick ingenomen. Laat 
de school de bestanden in een netwerkomgeving opslaan, dan zorgt men ervoor dat 
de toegang tot die bestanden buiten de examentijd geblokkeerd is. 

8 In een volgende zitting mag de kandidaat geen veranderingen aanbrengen in 
examenbestanden die in een eerdere zitting zijn gemaakt. Na elke opdracht of 
examenonderdeel maakt de kandidaat tijdens het examen een afdruk op papier die 
wordt ingeleverd, tenzij anders wordt aangegeven. Deze afdruk is een 'beveiliging' 
tegen het later aanpassen van bestanden. Na afsluiting van het examenonderdeel 
worden afdrukken op papier niet meer in ontvangst genomen. 

9 Voor de digitale minitoetsen moet Facet vooraf in overleg met de ICT-coördinator / 
systeembeheerder zijn geïnstalleerd en gecontroleerd. 
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7 Overzicht opdrachten 

 

ONDERDEEL A richttijd: 80 minuten akg* 

A1 praktijkopdracht  2 vragen ** 1 

A2 minitoets 4 varianten  

A3 praktijkopdracht   1 

A4 praktijkopdracht ICT-gebruik: mediaplayer met bestand  

A5 praktijkopdracht  ICT-gebruik: Excel met bestand   

ONDERDEEL B  richttijd: 65 minuten  

B1 praktijkopdracht  ICT-gebruik: Adobe Acrobat Reader met 
bestand,  
map afbeeldingen 

 

B2 praktijkopdracht uitwerkbijlage B 1 

B3 praktijkopdracht ICT-gebruik: Word met bestand  

ONDERDEEL C  richttijd: 125 minuten  

C1 praktijkopdracht  uitwerkbijlage C  

C2 minitoets 4 varianten  

C3 praktijkopdracht  ICT-gebruik: Excel met bestand  

C4 praktijkopdracht  ICT-gebruik: Excel met bestand  

C5 praktijkopdracht  ICT-gebruik: Word met bestand 
bijlage C 

 

   

 
* akg = aantal kandidaten gelijktijdig. Toetstechnisch advies over het aantal 

kandidaten dat bij deze praktijkopdracht gelijktijdig beoordeeld kan worden. 
 
**  In het correctievoorschrift vindt u de vragen die u mondeling aan de kandidaat stelt 

en het antwoordmodel. 
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8 Vakspecifieke aanbevelingen met betrekking tot de organisatie 

 
Algemene aanbevelingen 
 
Indeling examen 
De kandidaat krijgt per onderdeel een opgavenboekje met soms een of meerdere 
uitwerkbijlagen en/of bijlagen. 
Op het voorblad van de opgavenboekjes staan de tijdsduur, het aantal opdrachten en 
het aantal te behalen punten voor dat onderdeel. 
 
Planning afname 
Het kan zijn dat uw schoolsituatie het noodzakelijk maakt om af te wijken van de 
verplichte opdrachtvolgorde binnen een onderdeel.  
Bij deze afwijking dient u te zorgen dat opdrachten A3 en A4 direct na elkaar en in 
die volgorde worden gemaakt. Deze opdrachten moeten door dezelfde 
examinator worden beoordeeld.  
Bij alle andere opdrachten geldt dat de aangegeven volgorde een logische verhaallijn 
vormt voor de kandidaat. Het is daarom raadzaam deze volgorde te hanteren maar niet 
strikt noodzakelijk. 
 
Voorbereiding 
De examinator is verantwoordelijk voor dezelfde startsituatie bij elke kandidaat. Hij vult 
indien nodig gebruikte materialen aan en instrueert de rollenspeler.  
 
Rollenspelen 
De rollenspelen worden gespeeld door een docent (of vrijwilliger) en niet door een 
leerling of de examinator. Voor de rollenspelen kunnen desgewenst meerdere docenten 
of vrijwilligers ingezet worden. Ze kunnen elkaar dan afwisselen. Let op: de rollenspelen 
van meerdere leerwegen kunnen op elkaar lijken maar ze verschillen per leerweg 
bijvoorbeeld in hoeveelheid informatie. Wees daarom extra alert als een rollenspeler 
aan meerdere leerwegen meewerkt. Hetzelfde kan gelden voor het spelen van meerdere 
rollenspelen binnen één leerweg.  
Het is bijvoorbeeld aan te bevelen om voor opdrachten A3 en B2 verschillende 
rollenspelers in te zetten. 
Rollenspelers moeten voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op hun rol. 
De rollenspeler kan de rol vooraf oefenen met een assistent of vrijwilliger. Zie hiervoor 
de mededelingen per opdracht. Daarnaast verstrekt de examinator onderstaande 
richtlijnen die voor alle rollenspelen gelden:  
 De rollenspeler geeft de kandidaat geen aanwijzingen. 
 De rollenspeler praat met de kandidaat mee en geeft antwoord op vragen naar 

analogie van de rolbeschrijving.  
 De rollenspeler geeft de kandidaat steeds de gelegenheid om initiatief te nemen. 
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ICT 
Bij dit examen horen de volgende bestanden: 
 

instructie voor de kandidaat 

vr_instructiefilm_ZW_A_gl.mp4 

vr_instructie_kandidaat_ZW_A_gl.pdf 

vr_instructiefilm_ZW_B_gl.mp4 

vr_instructie_kandidaat_ZW_B_gl.pdf 

vr_instructiefilm_ZW_C_gl.mp4 

vr_instructie_kandidaat_ZW_C_gl.pdf 

 

bestanden voor de kandidaat opdracht 

vr_filmfragment_ZW_gl.mp4 A4 

vr_hulpmiddelen_gl.xlsm A5 

vr_folder_RIVM_gl.pdf B1 

vr_map_afbeeldingen_gl B1 

vr_observatieverslag_gl.doc B3 

vr_rooster_gl.xlsm C3 

vr_activiteitenmiddag_gl.xlsm C4 

vr_instructiekaart_gl.docx C5 

 
Controleer vóór aanvang van het examen of de bestanden werken.  
 
 
Macrobeveiliging 
Veel Word- en Excel-bestanden voor de praktische opdrachten bevatten macro’s.  
In zowel Word als Excel moeten daarom alle macro’s worden ingeschakeld. 
In de Handleiding Applicaties die op de dvd met digitale bestanden te vinden is, staat 
beschreven hoe u dit kunt (laten) doen. 
 
Afname  
 uitreiking examendocumenten 

Deel niet meer documenten uit dan noodzakelijk voor een onderdeel. 
 
 toelichting bij de beoordeling 
Opdracht A4 moet worden beoordeeld door de examinator die ook opdracht A3 heeft 
beoordeeld. Dit is nodig om te kunnen beoordelen of de kandidaat juiste uitspraken doet 
over haar/zijn praktijkuitvoering van opdracht A3. In opdracht A4 kijkt de kandidaat 
namelijk terug op zijn of haar opdracht A3.  
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Mededelingen per opdracht 
 
Opdracht A1 
 De kandidaat krijgt vijf minuten voorbereidingstijd en heeft hierbij het 

opgavenboekje nodig.  
 De kandidaat mag ook de inhoud van de EHBO-koffer bekijken, maar mag 

nog geen spullen klaarzetten.  
 Tijdens de opdracht mag de kandidaat het opgavenboekje niet meer 

raadplegen. 
 Na het verlenen van de eerste hulp, stelt u de kandidaat twee vragen, zie 

hiervoor het correctievoorschrift (4.2). 
 
Inrichting van de ruimte 
 Het rollenspel speelt zich af in een ruimte van Woon-zorgcentrum 

Bloemendal. 
 Er is een wastafel met vloeibare zeep en een handdoekautomaat aanwezig 

(eventueel tissues of desinfecterende handgel). 
 Onder de wastafel staat een pedaalemmer. 
 Er staat een tafel met twee stoelen.  
 Een waterkoker en een theepot staan op de tafel.  
 De kandidaat neemt de EHBO-koffer mee naar de ruimte. 
 
 
Informatie over mevrouw Ham 
 Mevrouw Ham komt elke dag helpen in Woon-zorgcentrum Bloemendal. Zij 

is vrijwilliger.  
 Terwijl ze bezig is met het inschenken van water in een theepot, krijgt ze 

kokend water over haar onderarm. 
 Mevrouw is geschrokken en heeft pijn. 
 Mevrouw heeft een horloge om aan de gewonde arm en draagt bovenkleding 

met korte mouwen. 
 Ze heeft haar arm (20 minuten) gekoeld met lauw stromend water.  
 Op het moment dat de kandidaat binnenkomt, is ze aan het einde van de 

20 minuten koelen.  
 Op een stoel hangt een omslagdoek/sjaal. 
 
 
Informatie voor de examinator 
 Op de binnenkant van de linker- of rechteronderarm (niet de pols) van 

mevrouw simuleert u een tweedegraadsbrandwond. U maakt hiervoor met 
lipstick een vage rode vlek van precies 7 cm. 

 Let op: De kandidaat krijgt in de opdracht géén informatie over de grootte 
van de wond en moet aan de hand van de aangegeven brandwond op de 
onderarm het formaat van het kompres en de zwachtel kiezen. Het is dus 
zaak dat u de vlek precies aftekent. 

 Voor aanvang van elk rollenspel controleert u of de gesimuleerde 
brandwond nog in orde is en zo nodig brengt u opnieuw een ‘wond’ aan. 

 U vult na elk rollenspel de EHBO-koffer weer aan. 
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Aanwijzingen voor de rollenspeler 
 U speelt de rol van mevrouw Ham, een vrijwilliger bij het woon-zorgcentrum. 
 Bij binnenkomst van de kandidaat staat u bij de wastafel met de binnenkant 

van uw ‘gewonde’ onderarm onder de lopende kraan.  
 U zet de kraan uit en reageert paniekerig, bijvoorbeeld: “Oh, ik ben heel erg 

geschrokken!” of  “Het is erg pijnlijk!” en “Ik heb nu al een hele tijd met mijn 
arm onder de kraan gestaan!” 

 U laat zich geruststellen door de kandidaat. 
 De kandidaat moet vragen hoe lang u heeft gekoeld. U antwoord dan: “zeker 

20 minuten”. De kandidaat zal daarop zeggen dat u lang genoeg heeft 
gekoeld. Doet de kandidaat dit niet, dan vraagt u: “Heb ik lang genoeg 
gekoeld?”  

 U geeft de kandidaat gelegenheid om te zeggen dat u uw arm kunt 
afdrogen/om te zeggen dat zij/hij uw arm zal afdrogen/deppen. Doet de 
kandidaat dit niet, dan geeft u hierover geen aanwijzingen.  

 U geeft tijdens de EHBO-opdracht de kandidaat steeds gelegenheid om 
initiatief te nemen.  

 U geeft passende antwoorden op eventuele vragen van de kandidaat. 
 Als de kandidaat niet voorstelt om te gaan zitten, loopt u naar een stoel en 

gaat zitten voordat de kandidaat begint met verbinden. 
 Tijdens het verbinden, houdt u uw arm stil en geeft geen enkele aanwijzing.  
 U geeft aan dat u het koud heeft (na het koelen van de arm). U reageert 

positief als de kandidaat een omslagdoek/sjaal wil aanreiken. Doet de 
kandidaat niets, dan laat u dit zo.  

 U geeft de kandidaat gelegenheid om te vragen of u uw horloge af wilt doen. 
U zegt dan: “Zou jij dat willen doen? Ik tril nog steeds een beetje.” Vraagt de 
kandidaat dit niet, dan vraagt u de kandidaat om het horloge af te doen. 

 Tijdens het verbinden stelt u twee van onderstaande vragen:  
• Wat moet ik doen als er grote blaren op komen? 
• Wat moet ik doen als ik koorts of koude rillingen krijg? 
• Wat moet ik doen als ik pijn blijf houden? 
U wisselt de vragen af per kandidaat. 

 Als de kandidaat onjuist EHBO-materiaal gebruikt, zegt u hier niets over.  
 Nadat uw arm verbonden is, bedankt u de kandidaat voor de hulp. 
 Als de kandidaat het horloge niet op eigen initiatief teruggeeft, zegt u: “Ik 

doe mijn horloge straks wel weer om.”  
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Opdracht A3 
Voorbereiding kandidaat 
 De kandidaat krijgt vijf minuten de tijd om de opdracht voor te bereiden.  
 In de voorbereidingsruimte heeft de kandidaat het opgavenboekje nodig. 
 Tijdens de opdracht mag de kandidaat het opgavenboekje niet meer 

raadplegen. 
  
Inrichten van de ruimte 
 U richt een ruimte in met een (elektrisch) hoog-laagbed met papegaai. 

De papegaai hangt in het midden of aan de linkerkant van het bed.  
 Onder het bed staat een paar instapschoenen. 
 In (de buurt van) de afnameruimte is een wastafel. 
 Vijf meter van het bed staat een tafel met een of twee stoelen. Over een 

stoel hangt een vest. 
 Er staat een kast/tafeltje met daarop een fruitschaal (met appel en 2 stuks 

ander fruit), een schoteltje en een schilmesje. 
 U zet de materialen voor elke kandidaat klaar volgens de onderstaande 

checklist en houdt rekening met de tijd die daarvoor nodig is. 
 

checklist   

Het bed staat in de laagste stand (het hoofdeinde is omlaag).  

De schoenen staan onder het bed (zichtbaar voor de kandidaat).  

Over een stoel hangt het vest.  

Op de kast/tafeltje staat een fruitschaal met een appel en twee stuks ander 
fruit. 

 

Het schoteltje en schilmesje liggen naast de fruitschaal.   
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Informatie over mevrouw Moens 
 Mevrouw Moens ligt in bed te rusten in haar gewone kleding. 
 Mevrouw herstelt van een longontsteking. Ze hoest nog regelmatig.  
 Ze heeft moeite met opstaan, gaan zitten en bukken. Ze kan wel staan en 

een stukje lopen zonder hulpmiddel.  
 Haar rechterarm kan ze moeilijk optillen en bewegen als gevolg van een 

operatie in het verleden. De arm is niet pijnlijk. 
 
Algemene informatie over het rollenspel 
 De kandidaat loopt stage in het zorghotel Bloemendal. 
 De kandidaat geeft zorg op maat aan mevrouw Moens bij het uit bed komen, 

het aantrekken van een vest en schoenen en bij het gaan zitten in een stoel.  
 Het humeur van mevrouw is gelijkmatig. Mevrouw geeft de kandidaat tijdens 

de opdracht steeds gelegenheid om het initiatief te nemen. 
 Als de kandidaat tijdens de opdracht een gesprek begint, praat mevrouw 

mee. Zegt de kandidaat niets, dan zegt mevrouw ook niets. 
 

Let op: de rollenspeler mag vr_filmfragment_ZW_gl.mp4 bekijken als indicatie 
maar onderstaande rolbeschrijving is leidend. Het filmfragment kan iets afwijken 
van de aanwijzingen voor de rollenspeler. 
 
 
Aanwijzingen voor de rollenspeler 
 U speel de rol van mevrouw Moens. 
 U ligt in bed met uw kleding aan te rusten onder het dekbed. 
 Uw vest en schoenen heeft u uitgetrokken voordat u ging rusten. 
 Als de kandidaat binnenkomt, geeft u haar/hem gelegenheid om u te 

begroeten. U bent dan nog niet meteen wakker. De kandidaat moet u 
wekken en vertellen dat zij/hij u uit bed komt helpen. 

 Als de kandidaat niets zegt, zegt u: “Wil je mij helpen met opstaan?” 
 Bij het uit bed helpen volgt u de aanwijzingen van de kandidaat. 

De papegaai pakt u vast met uw linkerhand. Tijdens het overeind komen 
moet u hoesten. U zegt: “Ik hoop dat ik snel opknap en alles weer zelf kan 
doen.” 

 U geeft de kandidaat gelegenheid om op eigen initiatief uw vest en 
schoenen aan te bieden en u te helpen bij het aantrekken. Doet de 
kandidaat dit niet, dan vraagt u dit. Tijdens het aantrekken van het vest moet 
u opnieuw hoesten. 

 Als de kandidaat hulp aanbiedt bij het lopen naar de stoel zegt u dat u dit 
zelf kunt. 

 Bij het gaan zitten in de stoel volgt u de aanwijzingen van de kandidaat.  
 Als de kandidaat u geen fruit aanbiedt, vraagt u om een appel. Als de 

kandidaat zelf de appel gaat schillen, geeft u aan dat u dit zelf wilt doen.  
 De kandidaat moet het bed netjes achterlaten. U geeft daarover geen 

aanwijzingen.  
Als de kandidaat niet op eigen initiatief afscheid neemt, dan zegt u: “Bedankt 

voor je hulp, nog een fijne dag.” 
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Opdracht A4 
De kandidaat mag het filmfragment pas bekijken bij aanvang van opdracht A4. 
U mag de kandidaat erop wijzen dat het filmfragment een middel is om terug te kijken 
naar haar/zijn uitvoering van opdracht A3 en dat het niet de bedoeling is om de   
zorgverlener in het filmfragment te beoordelen.  
 
Opdracht A5 
 Bij deze opdracht wordt het werktempo van de kandidaat beoordeeld.  
 De kandidaat leest eerst de opdracht in het opgavenboekje voordat de tijd ingaat.  
 De kandidaat werkt in een digitaal bestand dat de tijd bijhoudt.  

Daarnaast zorgt u voor een goed zichtbare klok in de afnameruimte. 
 De kandidaat moet de printknop in het bestand gebruiken om een afdruk te maken.  
 Daarna beoordeelt u het werktempo en het resultaat, zie hiervoor het 

correctievoorschrift. Op de afdruk staat de tijd die de kandidaat heeft gebruikt om de 
opdracht te maken.  

 
Opdracht B2 
Voorbereiding kandidaat 
 De kandidaat krijgt vijf minuten voorbereidingstijd en heeft het opgavenboekje en 

het (gedeeltelijk) ingevulde intakeformulier (uitwerkbijlage bij onderdeel B) nodig. 
 
Inrichting ruimte rollenspel 
 Er is een intakeruimte met een tafel met twee stoelen tegenover elkaar. 
 Op tafel ligt een pen en het intakeformulier. 
 Op enkele meters vanaf de tafel staat een kapstok. 
 
Informatie over mevrouw Robben 
 Emma Robben wil haar dochter Floor opgeven voor de peutergroep.  
 Ze heeft online een intakeformulier ingevuld en opgestuurd naar Kindcentrum 

Regenboog. Nog niet alles is ingevuld. 
 Emma Robben is een alleenstaande moeder en heeft één dochter en vindt het lastig 

dat haar dochter binnenkort voor het eerst naar de peuteropvang gaat. 
 Emma Robben heeft een afspraak met een medewerker van Regenboog. Ze draagt 

een zomerjas. 
 



 

 GP-1600-r-19-1-i 15 

 
Aanwijzingen voor de rollenspeler, mevrouw Robben 
 Als de kandidaat het gesprek niet opent, zegt U: “Dag, ik kom voor een 

intakegesprek”. 
 Hangt de kandidaat de jas niet op dan vraagt u hierom. 
 Biedt de kandidaat u geen stoel aan, dan gaat u zitten. 
 Als de kandidaat u vraagt naar de niet ingevulde vragen/gegevens van het 

intakeformulier, geeft u de volgende antwoorden: 
 Dagdelen:  

“Graag dinsdagmorgen en dinsdagmiddag, donderdagmorgen en donderdagmiddag” 
 Telefoon werk:  

“Ik heb een nieuwe baan en ga meer werken, ik vind het best  
lastig dat Floor niet meer thuis kan blijven, ik maak me wel zorgen of ze het leuk 
gaat vinden bij de peutergroep”. U laat zich snel geruststellen. 
U geeft het telefoonnummer van uw werk door: 099-7778888. 

 Rijksvaccinatieprogramma:  
U zegt dat Floor nog niet ingeënt is tegen BMR, maar dat u dat toch binnenkort laat 
doen. 

 Bijzonderheden (klachten of ziekten):  
U zegt: “Ja goed dat je dat vraagt, Floor  
is nog niet zindelijk en heeft snel last van luieruitslag. Ik verschoon haar vaak en 
smeer de huid in met zinkzalf. Dat helpt heel goed.” 

 Andere bijzonderheden:  
U denkt even na en zegt: “Euh, ja. Floor slaapt elke  
middag van 13.00 tot 14.30 uur”. 

 U vraagt wanneer er plek is bij de peuteropvang. 
 Als de kandidaat geen informatie geeft over de wendagen dan vraagt u hier niet 

naar. 
 Als de kandidaat u vraagt of u een handtekening wilt zetten en uw naam in 

blokletters te noteren, dan doet u dat.  
 Als de kandidaat geen afscheid neemt dan neemt u afscheid en bedankt u de 

kandidaat. Geeft de kandidaat de jas niet aan, dan pakt u zelf de jas. 
 
 

Opdracht C5 
U deelt de bijlage pas uit bij aanvang van opdracht 5. 
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9 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen 

 
Algemeen 
Voor eventuele ICT-benodigdheden zie paragraaf 8. 
 
 
Overzicht per onderdeel 
 
Onderdeel A 
Opdracht A1 
 figurant voor de rol van ‘slachtoffer’  
 ruimte met tafel en twee stoelen 
 wastafel met handdoekautomaat (eventueel tissues)  
 vloeibare zeep of eventueel desinfecterende handgel 
 pedaalemmer 
 waterkoker, theepot 
 EHBO-koffer/doos: basisverbandset (zie tabel)  
 extra verbandmaterialen: ten minste metallinekompressen, hydrofiele zwachtels, 

kleefpleister en andere materialen om aan te vullen na elk rollenspel 
 roze/rode lipstick (waterproof) voor het maken van de wond op de arm  
 groot horloge 
 omslagdoek/sjaal 
 

inhoud basisverbandset voor deze opdracht minimaal 

desinfectiemiddel flesje van 30 ml 1 

eerstehulpschaar  1 

handschoenen  2 

elastische hydrofiele zwachtel 400 x 8 cm  1 

elastische hydrofiele zwachtel 400 x 6 cm  1 

elastische hydrofiele zwachtel 400 x 4 cm  1 

ideaalzwachtel 500 x 8 cm 1 

ideaalzwachtel 500 x 6 cm 1 

kleefpleister 500 x 2,5 cm  1 

reddingsdeken/isolatiedeken  1 

snelverband (gerold) 6 x 8 cm 1 

snelverband (gerold) 8 x 10 cm  1 

snelverband (gerold) 10 x 12 cm 1 

metallinekompressen 10 x 12 cm 2 

metallinekompressen 10 x 20 cm 2 

wondpleister 1 meter 1 

wondpleister assortiment in 3 maten 1 

 
Opmerking  
U zorgt dat er geen verbandklemmetjes aanwezig zijn. 
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Opdracht A3 
 figurant voor de rol van ‘zorgvrager’ 
 ruimte/kamer met een wastafel (in de buurt)  
 zeep, (eventueel desinfecterende handgel), papieren handdoeken en afvalbak 
 (elektrisch) hoog-laagbed, opgemaakt (hoeslaken, dekbed met dekbedhoes en 

kussen met kussensloop) 
 papegaai 
 tafel met 1 of 2 stoelen (met armleuningen) 
 vest 
 paar instapschoenen 
 kast / tafeltje 
 fruitschaal  
 1 appel en 2 stuks ander fruit 
 schoteltje en schilmesje 
 
Opdracht A4 
 koptelefoon 
 
Opdracht A5 
 klok 
 
Onderdeel B 
Opdracht B2 
 figurant voor de rol van ‘moeder’ 
 tafel met twee stoelen 
 kapstok 
 pen 
 zomerjas 
 
Onderdeel C 
Opdracht C5 
 bijlage met vlinders van onderdeel C 
 stevig gekleurd papier (A4) 
 verschillende stukken cadeaupapier met felle kleuren  
 vouwblaadjes 
 plakkraaltjes 
 chenilledraad – felle kleuren 
 lange rietjes 
 lijm  
 plakband 
 schaar 
 niettang 
 linialen 
 kleurpotloden 
 stiften 
 kwasten 
 waterverf of plakkaatverf 

einde  
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