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Activiteitenplanning 2015 

flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB 

‘BB- en KB-flex’  

 

versie 2, 24 oktober 2014 

Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen 

en Examens.  

 

Leeswijzer 

 

Deze activiteitenplanning beschrijft de stappen die doorlopen worden bij ‘BB flexibel digitaal’ en 

‘KB flexibel digitaal’ 2015.  

Deze versie van de activiteitenplanning  is opgesteld in september 2014.  

Indien in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangen de deelnemende 

scholen hierover bericht via het e-mailadres van de examensecretaris*).  

Op www.examenblad.nl (zie paragraaf I.4.2 van de Septembermededeling) en 

'http://cedigitaalvmbo.cito.nl' staat altijd de actuele versie van de activiteitenplanning. 

 

Deze activiteitenplanning richt zich tot de examensecretarissen.  

Met ‘u’ wordt de examensecretaris bedoeld. 

 

Veel van de activiteiten zijn hetzelfde als of kunnen worden gecombineerd met activiteiten voor de 

rekentoets VO die ook in ExamenTester wordt afgenomen.  

Bij deze gemeenschappelijke activiteiten wordt in rood aangegeven welk nummer de 

overeenkomstige activiteit heeft in de activiteitenplanning van de rekentoets VO 2015, 

bijvoorbeeld onder activiteit nr 3 staat (rt4). Dat betekent dat activiteit nr 3 hetzelfde is als 

activiteit nr 4 bij de rekentoets VO of daarmee gecombineerd kan worden. 

 

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 

2015’. Zie www.examenblad.nl (paragraaf I.4.2 van de Septembermededeling) of 

'http://cedigitaalvmbo.cito.nl').  

Naast achtergrondinformatie over het flexibele digitale afnamesysteem bevat de brochure de 

kaders waarbinnen de flexibele en digitale c.e.’s BB en KB afgenomen moeten worden. Deze 

kaders hebben de status van regelgeving. Het is van groot belang dat behalve de directeur/rector 

en de examensecretaris ook de overige functionarissen die bij de afname betrokken zijn van deze 

kaders op de hoogte zijn.  

 

*)  

Berichten vanuit Examenblad.nl worden verstuurd naar het e-mailadres dat is geregistreerd op de 

persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad.nl.   
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Nr. Activiteit  Datum 

1 

(rt2) 

Aanmelding voor de digitale centrale examens en opgave aantallen 

kandidaten 

Aanmelding voor de flexibele en digitale examens BB en KB geschiedt via 

het formulier ‘Opgave aantal kandidaten’ van DUO. Dit is het digitale 

formulier waarmee de examensecretaris jaarlijks de centrale examens 

bestelt.  

uiterlijk 14 oktober 

2014 

2  

(rt3) 

Informatiebijeenkomst nieuwe examensecretarissen en 

informatiebijeenkomst systeembeheerders  

Op 23 september 2014 worden twee informatiebijeenkomsten 

georganiseerd. Eén voor examensecretarissen die voor het eerst meedoen 

aan de flexibele en digitale centrale examens BB en KB of aan de rekentoets 

VO, en één voor systeembeheerders die voor het eerst met ExamenTester 

gaan werken. 

- De examensecretarissen ontvangen meer informatie over de 
bijzonderheden van deze examens en het verloop van de 
examenperiode.  

- Voor de systeembeheerders staat de installatie en werking van het 
programma ExamenTester centraal. 

 

Er is plaats voor maximaal 35 systeembeheerders. Bij overinschrijving wordt 

gecontroleerd of de school al eerder aan examens in ExamenTester heeft 

meegedaan. 

Voor deze bijeenkomst kan men zich aanmelden via 

http://cedigitaalvmbo.cito.nl (kies Bijeenkomsten). 

23 september 2014 

 

3 

(rt4) 

Ontvangst toetsprogramma ExamenTester en FT-examen  

Op 1 oktober wordt de zending met ExamenTester per koerier van TNT 

bezorgd.  

De zending bevat onder andere de volgende onderdelen: 

- Het programma ExamenTester versie 2.11 

- De handleidingen voor systeembeheerder, examensecretaris en 

docent/corrector 

- Het Functionaliteiten Test Examen ten behoeve van de systeemcheck 
(FT-examen, zie activiteit  4) 

NB 

De inloggegevens worden apart verzonden. 

Via een mailing vanuit Examenblad.nl wordt de examensecretaris gevraagd 

de ontvangst van ExamenTester en de inloggegevens te bevestigen.  

1 oktober 2014 

4 

(rt5) 

Systeemcheck 

Ook in schooljaar 2014-2015 is er weer een verplichte systeemcheck. Het 

doel van de systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen 

nagaat of de afnamecomputers en het netwerk in combinatie met 

ExamenTester correct functioneren. 

Voor meer informatie zie paragraaf 4.4 van de brochure. 

na ontvangst en 

installatie 

ExamenTester (zie act. 

3) 

http://cedigitaalvmbo.cito.nl/


Nr. Activiteit  Datum 

5 

(rt6) 

Inzien resultaten systeemcheck 

Cito meet op zes momenten het aantal computers waarop binnen 10 

minuten het FT-examen is gestart. Deze gegevens worden op onderstaande 

data getoond op een privé-pagina van de school op de website van Cito (zie 

paragraaf 4.4.4 van de brochure). 

 

meetdatum terugkoppeldatum 

vrijdag 7 november 2014 woensdag 12 november 2014 

vrijdag 28 november 2014  

(herinneringsmail) 

donderdag 4 december 2014 

vrijdag 19 december 2014 

(deadline) 

donderdag 8 januari 2015 

vrijdag 23 januari 2015  woensdag 28 januari 2015 

vrijdag 13 februari 2015 woensdag 18 februari 2015 

vrijdag 13 maart 2015 woensdag 18 maart 2015 

  

vanaf 12 november 

2014 

6 

(rt8) 

Herinneringsmail systeemcheck  

U ontvangt op 4 december een mailbericht van Cito over de resultaten van 

de systeemcheck op het meetmoment van 28 november 2014.  

De deadline voor het uitvoeren van de systeemcheck is 19 december 2014. 

4 december 2014 

7 

(rt9) 

Deadline systeemcheck 

19 december 2014 is de deadline voor de systeemcheck. 

Als een school de systeemcheck uiterlijk 19 december 2014 niet 

heeft uitgevoerd (inclusief data retour vóór 16.00 uur), dan wordt 

de school uitgesloten van deelname aan de digitale centrale 

examens BB en KB.  

19 december 2014  

(data retour vóór 16.00 

uur) 

8 

(rt10) 

E-mailbericht resultaten systeemcheck op deadline  

Op 8 januari 2015 ontvangt u van Cito een mailbericht waarin staat of u de 

systeemcheck tijdig succesvol hebt uitgevoerd. 

 

Heeft uw school de systeemcheck niet succesvol uitgevoerd, dan ontvangt u 

het bericht dat uw school voor het schooljaar 2014- 2015 niet als deelnemer 

aan de digitale centrale examens BB en KB wordt aangemerkt. 

8 januari 2015 

9 

 

Ontvangst voorbeeld-examenmateriaal BB/KB 

De voorbeeldexamens die u tijdens de Proef op de Som en andere 

oefenmomenten kunt gebruiken, worden per koerier van TNT op 14 januari 

2015 bezorgd. 

14 januari 2015 

  



10 

(rt11) 

De Proef op de Som 

In de brochure leest u welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert 

(zie paragraaf 4.5 van de brochure). 

vanaf ontvangst  

voorbeeldexamens  

 

11 

 

Ontvangst packages met de digitale c.e.’s BB en KB 

Op 18 maart 2015 wordt een dvd met de packages voor de digitale centrale 

examens BB en KB per koerier bezorgd.  

Op de dvd staan ook de dyslexie-versies van deze examens.  

 

NB1 

De chauffeur overhandigt het pakket alleen aan een functionaris wiens 

naam op zijn lijstje voorkomt en die zich legitimeert met een paspoort of 

een rijbewijs. 

 

NB2 

De wachtwoorden worden apart verzonden. 

 

Via een mailing vanuit Examenblad.nl wordt de examensecretaris verzocht 

om de ontvangst van de packages en de wachtwoorden te bevestigen. 

18 maart 2015 

 

12 Terugvallen naar papieren cse’s 

Een examensecretaris die uiterlijk 27 maart via 

computerexamens@hetcvte.nl geregeld heeft dat zijn school terugvalt naar 

papieren cse’s krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in 

kandidaat-aantallen (zie paragraaf 4.8.2 van de brochure).   

 

Alle scholen die meedoen aan BB en KB flexibel digitaal en die op 27 maart 

2015 niet zijn teruggevallen naar papieren cse’s krijgen een terugval-dvd 

(zie paragraaf 4.8.2 van de brochure). 

 

Deze dvd dient om BB- en KB-scholen die na 27 maart nog willen 

terugvallen naar papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd 

wordt op 15 april per koerier bezorgd. 

 

De terugval ná 27 maart 2015 verloopt eveneens via 

computerexamens@hetcvte.nl.  

 

uiterlijk 27 maart 2015 

 

 

 

 

 

 

ná 27 maart 2015 

 

13 

 

Invoeren afnameplanningen in TestManager  

Nu u beschikt over de packages voor de digitale centrale examens BB en KB 

kunt u de afnameplanningen invoeren in de module TestManager van 

ExamenTester.  

De procedure voor het installeren van een package en het gereed maken 

voor de feitelijke afname is beschreven in de gebruikershandleiding voor de 

examensecretaris bij ExamenTester. Deze handleiding heeft u ontvangen bij 

de zending met ExamenTester en het FT-examen. 

vóór de afname  
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14 Doorgeven cijfers schoolexamen aan BROn  

Voor de flexibele digitale centrale examens BB en KB geldt dat per vak en 

per kandidaat het cijfer van het schoolexamen drie dagen voor de afname 

van het digitaal examen moet zijn doorgegeven aan BROn. 

uiterlijk 3 werkdagen 

vóór de afname van het 

c.e. 

 

15 

 

Examenperiode ‘BB flexibel digitaal’ en ‘KB flexibel digitaal’ 

De centrale examens BB en KB mogen in examenjaar 2015 vanaf 30 maart 

tot en met 17 19 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de 

school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van 

inhalen en herkansen. 

30 maart 

t/m 17 19 juni 2015 

 

16 Ontvangst terugval-dvd  

De terugval-dvd (zie activiteit nr 16) wordt per koerier van TNT op 15 april 

2015 bezorgd. 

 

NB 

De chauffeur overhandigt het pakket alleen aan een functionaris wiens 

naam op zijn lijstje voorkomt en die zich legitimeert met een paspoort of 

een rijbewijs. 

 

Via een mailing vanuit Examenblad.nl wordt de examensecretaris verzocht 

om de ontvangst van de packages te bevestigen. 

15 april 2015 

17 Correctie digitale centrale examens 

Na de afname stelt u het examen open voor correctie via de optie 'vrijgeven 

corr.' in TestManager. 

 

Thuiscorrectie is NIET toegestaan bij de flexibele en digitale centrale 

examens BB en KB. 

na de afname 

18 

 

Inzenden scores via Dataretour ten behoeve van de normering 

Na het afronden van de correctie stuurt de examensecretaris de scores van 

de leerlingen aan Cito via de knop ‘Dataretour’ in TestManager (zie 

handleiding ExamenTester voor de examensecretaris). Bij voorkeur gebeurt 

dit direct na het afsluiten van de correctie. 

De uiterste datum is 25 26 mei 2015. 

 

Bij examens in ExamenTester wordt WOLF niet gebruikt. 

uiterlijk 25 26 mei 2015 

19 Bekendmaking normering vmbo algemene vakken 

Op donderdag 11 juni 2015 om 8.00 uur worden de normeringstermen van 

alle varianten bekendgemaakt via 'http://centraalexamen.cito.nl'. 

11 juni 2015 

20 Laatste afnamedatum 

De laatste datum waarop flexibele en digitale examens afgenomen mogen 

worden is 17 19 juni. 

17 19 juni 2015 

21 Derde tijdvak 

Zie de Septembermededeling (www.examenblad.nl). 
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