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Activiteitenplanning 2013 
Rekentoets VO 

 

versie 2, januari 2013 

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

 

Leeswijzer 
 
Deze activiteitenplanning beschrijft de stappen die doorlopen worden bij de pilot voor de rekentoets 
VO in ExamenTester die in 2013 vanaf 4 maart tot en met 15 maart kan worden afgenomen.  
De herkansingsperiode voor de rekentoets is van 30 mei tot en met 5 juni. 
Dit betreft de rekentoets 2F en de rekentoets 3F binnen het voortgezet onderwijs. 

 
Dit is versie 2 van de activiteiten planning. De wijzigingen ten opzichte van versie 1 zijn met blauw en 
doorhalingen gemarkeerd. In deze tweede versie zijn de activiteiten opgenomen zoals die in 
september 2012 januari 2013 zijn voorzien.  
Over eventuele tussentijdse wijzigingen worden de deelnemende scholen via het e-mailadres van de 
examensecretaris*) geïnformeerd.  
Op de website van Cito ('rekentoetsvo.cito.nl') staat altijd de actuele versie van de activiteitenplanning. 
 
Deze activiteitenplanning richt zich op de examensecretaris of een andere functionaris belast met de 
afname van de rekentoetsen in de pilot van schooljaar 2012-2013.  
Met ‘u’ wordt deze functionaris bedoeld. 
 
Meer informatie vindt u in de informatiebrochure ‘rekentoets VO 2013’ (zie rekentoetsvo.cito.nl’). 
Daarvan is in januari 2013 ook een versie 2 uitgebracht. 
 
Veel van de activiteiten gelden ook voor de flexibele en digitale examens BB en KB die ook in 
ExamenTester wordt afgenomen. In de activiteitenplanning voor ‘BB en KB flexibel’ is duidelijk 
aangegeven welke activiteiten gecombineerd kunnen worden.  
 
 

*)  Het bericht wordt via Examenblad verstuurd naar het e-mailadres dat de examensecretaris heeft 
opgegeven via het formulier ‘Opgave aantal kandidaten’ van DUO. Dit is het formulier waarmee 
de examensecretaris jaarlijks vóór 1 november de centrale examens bestelt. 
 

 
  

http://cedigitaalvmbo.cito.nl/
http://cedigitaalvmbo.cito.nl/
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Nr. Activiteit  Datum 

1 Flitsbijeenkomsten pilot rekentoets VO 
Het Steunpunt taal en rekenen vo organiseert in samenwerking met OCW, 
CvE, Cito en SLO vijf flitsbijeenkomsten over de rekentoets VO (2F en 3F), 
Tijdens deze flitsbijeenkomsten informeert het CvE u over de resultaten 
van de rekentoetspilot 2012. Daarnaast licht Cito het gebruik van het 
digitale afnameprogramma ExamenTester toe. U wordt ook geïnformeerd 
over de actuele stand van zaken met betrekking tot de rekentoetswijzer 3S 
die ontwikkeld is voor het vwo. En tot slot zal de inspectie ingaan op het 
toezicht op taal en rekenen. 
Voor deze bijeenkomsten kan men zich aanmelden via 
www.steunpunttaalenrekenenvo.nl 
 

24 september 
26 september 
27 september 
1 oktober 
3 oktober 

2 Voorlichtingsbijeenkomst voor VAVO-instellingen 
Op dinsdag 2 oktober organiseren MBO Raad en Steunpunt taal en 
rekenen vo speciaal voor vavo-instellingen een voorlichtingsbijeenkomst 
over de rekentoets in Woerden. Ga voor meer informatie en aanmelden 
naar www.steunpunttaalenrekenenvo.nl 
 

2 oktober 2012 

3 Ontvangst computerprogramma ExamenTester en FT-examen  
Cito verzendt het programma ExamenTester op 2 oktober naar alle 
scholen. 
 
De zending bevat onder andere de volgende onderdelen: 

- Het programma ExamenTester versie 2.10; 
- De handleidingen voor systeembeheerder en examensecretaris; 
- Het Functionaliteiten Test Examen ten behoeve van de 

systeemcheck (FT-examen, zie activiteiten 7 t/m 11). 
 

3 oktober 2012 

4 Voorlichtingsbijeenkomst voor VSO-scholen 
Op vrijdagmiddag 12 oktober vindt er een informatiebijeenkomst plaats 
voor de VSO-scholen over de rekentoets in Utrecht. VSO-scholen 
ontvangen hiervoor van CvE een uitnodiging. 
 

12 oktober 2012 

5 Aanmelding voor de rekentoets VO en opgave aantallen kandidaten 
Aanmelding voor de rekentoets VO geschiedt via het formulier ‘Opgave 
aantal kandidaten’ van DUO. Dit is het formulier waarmee de 
examensecretaris jaarlijks vóór 1 november de centrale examens bestelt. 
De examensecretaris geeft op dit formulier per schooltype aan: het totale 
aantal kandidaten uit het examenjaar en het vóórexamenjaar waarmee de 
school naar verwachting aan de rekentoets VO zal deelnemen. 
 
De school meldt zich één keer aan voor zowel de afnameperiode in maart 
(activiteit 18) als de afnameperiode in juni (activiteit 26).In een 
afzonderlijke aanmeldingsprocedure voor de afnameperiode in juni is niet 
voorzien. 
 

uiterlijk 1 november 
2012 
bij DUO 

http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/
http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/
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Nr. Activiteit  Datum 

6 Voorlichtingsbijeenkomsten voor systeembeheerders 
In het najaar van 2012 worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 
voor systeembeheerders van scholen die voor het eerst meedoen met de 
rekentoets VO en/of flexibele en digitale centrale examens BB en KB in 
ExamenTester. In deze bijeenkomsten staat de installatie en werking van 
het programma ExamenTester centraal.  
Ervaren systeembeheerders zijn ook welkom, maar veel informatie zal hen 
bekend zijn. 
 
De bijeenkomsten vinden in de middag plaats op: 
30 oktober 2012 in Zwolle 
1 november 2012 in ‘s-Hertogenbosch 
 
Voor deze bijeenkomsten kan men zich aanmelden via de website van Cito 
(‘rekentoetsvo.cito.nl’) 
 

30 oktober 2012 
1 november 2012 

7 Systeemcheck 
Ook in schooljaar 2012-2013 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: informatiebrochure (paragraaf 4.2) 
 

Na ontvangst en 
installatie 
ExamenTester (zie 
act. 5) 

8 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 4.2.4 van de informatiebrochure). 
 

Meetdatum terugkoppeldatum 

vrijdag 9 november 2012 woensdag 14 november 2012 

vrijdag 30 november 2012  
(ten behoeve van herinneringsmail) 

woensdag 5 december 2012 

vrijdag 4 januari 2013 (deadline) woensdag 9 januari 2013 

vrijdag 1 februari 2013  woensdag 6 februari 2013 

vrijdag 22 februari 2013 woensdag 27 februari 2013 

vrijdag 15 maart 2013 (deadline) woensdag 20 maart 2013 

 
De uiterste meetdatum om in maart te kunnen deelnemen aan de 
rekentoets VO is vrijdag 4 januari 2013. Wanneer er op deze datum geen 
meetgegevens ontvangen zijn, dan is deelname aan de rekentoets VO in 
maart niet meer mogelijk. 
Scholen die zijn uitgesloten van deelname in maart krijgen een kans om in 
juni wel aan de pilot rekentoets VO mee te doen, als zij de systeemcheck 
op 15 maart alsnog succesvol hebben afgerond. 
 

vanaf 13 november 
2012 

9 Herinneringsmail systeemcheck  
De deadline voor het uitvoeren van de systeemcheck is 4 januari 2013.  
U ontvangt op 6 december een mailbericht van Cito over de resultaten van 
de systeemcheck tot en met het meetmoment van 30 november 2012. 
 

6 december 2012 



 
 

4 

Nr. Activiteit  Datum 

10 Deadline systeemcheck 
4 januari 2013 is de deadline voor de systeemcheck. 
 
Als een school de systeemcheck uiterlijk 4 januari 2013 niet heeft 
uitgevoerd (inclusief data retour vóór 16.00 uur), dan wordt de school 
uitgesloten van deelname aan de pilot rekentoets VO in maart. 
 

4 januari 2013  
(data retour vóór 
16.00 uur) 

11 Terugkoppeling resultaten systeemcheck op deadline van 4 januari 
Op 10 januari 2013 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 2012- 2013 niet als 
deelnemer aan de rekentoets VO in maart wordt aangemerkt. 
 

10 januari 2013 

12 Ontvangst voorbeeldrekentoetsen VO 
De voorbeeldrekentoetsen VO die u tijdens de Proef op de Som en andere 
oefenmomenten kunt gebruiken, ontvangt u op 16 januari.als u de 
systeemcheck voor de deadline succesvol hebt afgerond. 
 

16 januari 2013 

13 De Proef op de Som 
In de informatiebrochure leest u welke activiteiten u bij de Proef op de Som 
uitvoert (zie paragraaf 4.3). 

vanaf ontvangst 
voorbeeldrekentoet
sen VO 
 

14 Zelf afmelden voor de rekentoets VO 
Mocht de systeemcheck en/of Proef op de Som, naar de mening van de 
school, onverhoopt zo slecht verlopen dat men deelname aan de 
rekentoets VO onverantwoord acht, dan kan de examensecretaris zijn 
school uiterlijk tot en met 7 februari 2013 afmelden bij het College voor 
Examens (computerexamens@cve.nl). 
 

uiterlijk 7 februari 
2013 
 

15 Ontvangst packages rekentoets VO 
Op 12 februari 2013 verstuurt Cito - indien de systeemcheck op 4 januari 
succesvol uitgevoerd is - aangetekend ter attentie van de 
examensecretaris een dvd met de packages bestemd voor de digitale 
afname in maart van de rekentoets VO (zie activiteit 18).  
Op de dvd staan ook de dyslexie-versies.  
 

13 februari 2013 
 

16 Ontvangst wachtwoorden packages rekentoets VO 
Op 13 februari 2013 verstuurt Cito  - indien de systeemcheck op 4 januari 
succesvol uitgevoerd is - aangetekend ter attentie van de 
examensecretaris de wachtwoorden waarmee de packages met de digitale 
rekentoetsen voor de afname in maart (activiteit 18) geïnstalleerd kunnen 
worden.  
 

14 februari 2013 

mailto:computerexamens@cve.nl
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17 Invoeren afnameplanningen in TestManager  
Nu u beschikt over de packages voor de rekentoets VO 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. 
 
Bij de planning is het van belang om alle aangeboden varianten in te 
zetten. 
 
Voor kandidaten met een dyslexie-verklaring kunt u gebruik maken van de  
d-versie. 
 

vóór de afname  

18 Afnameperiode rekentoets VO 
De rekentoets VO in ExamenTester kan worden afgenomen vanaf 
4 maart 2013 tot en met 15 maart 2013. 
 
Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. 
 

4 maart tot en met 
15 maart 2013 
 

19 Inzenden scores via Data retour ten behoeve van de normering 
De rekentoetsen VO zijn volledig computerscoorbaar en hoeven dus niet 
door docenten nagekeken te worden.  
 
Na het afronden van de afname(s) stuurt de examensecretaris de scores 
van de leerlingen aan Cito via de knop ‘Data retour’ in TestManager (zie 
handleiding ExamenTester voor de examensecretaris).  
 
De uiterste datum hiervoor is 18 maart 2013.  
Bij afnames van de rekentoets VO wordt WOLF niet gebruikt.  
 

Direct na afname, 
uiterlijk 18 maart 
2013 

19a Extra deadline systeemcheck 
15 maart 2013 geldt als extra deadline voor de systeemcheck voor die 
scholen die de deadline van 4 januari 2013 niet hebben gehaald en zijn 
uitgesloten van deelname aan de pilot in maart. Als de desbetreffende 
scholen de deadline van 15 maart wel halen, kunnen zij wel meedoen aan 
de pilot rekentoets VO in juni. 
 

15 maart 2013  
(data retour vóór 
16.00 uur) 

19b Terugkoppeling resultaten systeemcheck op deadline van 15 maart 2013 
Op 21 maart 2013 ontvangen de scholen die wegens het niet succesvol 
afsluiten van de systeemcheck van 4 januari uitgesloten zijn van deelname 
aan de pilot rekentoets VO van Cito een mailbericht waarin staat of zij de 
deadline van 15 maart wel hebben gehaald.  
 
Heeft uw school de systeemcheck ook op 15 maart niet succesvol 
uitgevoerd, dan ontvangt u het bericht dat uw school voor het schooljaar 
2012- 2013 niet als deelnemer aan de rekentoets VO in juni wordt 
aangemerkt. 
 

21 maart 2013  
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20 Invullen digitale enquête (eerste afnameperiode) 
De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor 
respectievelijk de examensecretaris, de systeembeheerder, de docenten 
en een aantal leerlingen van uw school.  
Na afname van de rekentoets in 2013 ontvangen de examensecretarissen 
een e-mail van Cito met een link naar vier verschillende enquêtes. De 
examensecretaris wordt verzocht de digitale vragenlijsten in te (laten) 
vullen en te verzenden (via de knop aan het eind van de vragenlijst). De 
uitkomsten van de enquêtes worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling 
van de rekentoets VO. 
 

Uiterlijk 25 maart 
2013 

21 Bekendmaking omzettingstabel (reguliere periode) maartafname 
Bij de normering van de rekentoets VO wordt geen gebruik gemaakt van 
N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via 
vaardigheidsniveaus naar cijfers. 
De omzettingstabellen worden bekend gemaakt via de website van Cito 
(rekentoetsvo.cito.nl).  
 

11 april 2013 
 

22 Ontvangst rapportage leerlingresultaten 
Uiterlijk 11 april ontvangt de school van Cito een rapportage met op 
leerlingniveau de score, het vaardigheidsniveau en het bijbehorende cijfer. 
Deze rapportage kan alleen worden verstrekt als de school Dataretour 
heeft gedaan (zie activiteit 19). 
 

11 april 2013 

23 Evaluatiebijeenkomst pilot rekentoets VO voor examensecretarissen 
Het verloop van de pilot wordt geëvalueerd in een bijeenkomst. De 
deelnemende scholen worden hierover geïnformeerd door het Steunpunt 
taal en rekenen vo. 
 
De bijeenkomst vindt plaats op 23 april in de middag bij  
Hogeschool Domstad Utrecht. 
 

23 april 2013 

24 Ontvangst packages rekentoets VO (herkansingsperiode) 
Op 14 mei 2013 verstuurt Cito - indien de systeemcheck succesvol 
uitgevoerd is - aangetekend ter attentie van de examensecretaris een dvd 
met de packages bestemd voor de digitale afname van de herkansing voor 
de rekentoets VO.  
Op de dvd staan ook de dyslexie-versies.  
 

15 mei 2013 

25 Ontvangst wachtwoorden packages rekentoets VO (herkansingsperiode) 
Op 15 mei 2013 verstuurt Cito - indien de systeemcheck succesvol 
uitgevoerd is - aangetekend ter attentie van de examensecretaris de 
wachtwoorden waarmee de packages voor de herkansing van de 
rekentoets geïnstalleerd kunnen worden.  
 

16 mei 2013 

26 Herkansingsperiode ‘rekentoets VO’ 
De herkansingstoetsen voor de rekentoets VO in ExamenTester kunnen 
worden afgenomen vanaf 30 mei tot en met 5 juni. 
 
Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. 
 

30 mei tot en met 5 
juni 2013 
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27 Inzenden scores via Data retour t.b.v. de normering (herkansingsperiode) 
De rekentoetsen VO zijn volledig computerscoorbaar en hoeven dus niet 
door docenten nagekeken te worden.  
 
Na het afronden van de afname(s) stuurt de examensecretaris de scores 
van de leerlingen aan Cito via de knop ‘Data retour’ in TestManager (zie 
handleiding ExamenTester voor de examensecretaris).  
 
De uiterste datum hiervoor is 6 juni 2013.  
Bij afnames van de rekentoets VO wordt WOLF niet gebruikt.  
 

Direct na afname, 
uiterlijk 6 juni 2013 

28 Invullen digitale enquête (herkansingsperiode) 
De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor 
respectievelijk de examensecretaris, de systeembeheerder, de docenten 
en een aantal leerlingen van uw school.  
Na afname van de rekentoets in 2013 ontvangen de examensecretarissen 
een e-mail van Cito met een link naar vier verschillende enquêtes. De 
examensecretaris wordt verzocht de digitale vragenlijsten in te (laten) 
vullen en te verzenden (via de knop aan het eind van de vragenlijst). De 
uitkomsten van de enquêtes worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling 
van de rekentoets VO. 
 

uiterlijk 12 juni 2013 

29 Bekendmaking omzettingstabel (herkansingsperiode) 
Bij de normering van de rekentoets VO wordt geen gebruik gemaakt van 
N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via 
vaardigheidsniveaus naar cijfers. 
De omzettingstabellen worden bekend gemaakt via de website van Cito 
(rekentoetsvo.cito.nl).  
 

26 juni 2013 
 

30 Ontvangst rapportage leerlingresultaten (herkansingsperiode) 
Uiterlijk 26 juni ontvangt de school van Cito een rapportage met op 
leerlingniveau de score, het vaardigheidsniveau en het bijbehorende cijfer. 
Deze rapportage kan alleen worden verstrekt als de school Dataretour 
heeft gedaan (zie activiteit 27). 
 

26 juni 2013 

31 Publicatie voorbeeldrekentoetsen 2013 
In september worden de voorbeeldrekentoetsen 2013 via de website van 
Cito gepubliceerd. 

september 2013 

 


