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Bericht over de invoering van Facet in schooljaar 2014-2015 

College voor Toetsen en Examens, 4 september 2014 

 

Inleiding 

Op 27 juni heeft u een bericht ontvangen over wijzigingen in de invoering van Facet, de nieuwe 

examensoftware die ExamenTester gaat vervangen. Inmiddels is de nieuwe versie 3.0 van Facet 

beschikbaar en is uit de testen gebleken, dat veel meer scholen met Facet kunnen gaan werken in 

schooljaar 2014-2015 dan in juni was voorzien. 

Dit bericht is bedoeld om u te informeren over de mogelijkheden om Facet te gebruiken en het 

daarbij horende tijdpad, zodat u hier in de planning van uw digitale centrale examens en toetsen 

rekening mee kunt houden. 

 

Facet in schooljaar 2014-2015 

Facet 3.0 is op 1 september 2014 beschikbaar gekomen voor alle scholen. In deze versie zit een 

groot aantal verbeteringen, die tijdens de evaluaties van de pilots door de scholen zijn genoemd. 

Zo is het mogelijk digitale centrale examens en toetsen online af te nemen, is de systeemcheck 

vereenvoudigd en het plannen van toetsen en examens flexibeler geworden. Eind september is 

bovendien een online oefenomgeving beschikbaar, waar alle leerlingen zelf op school en thuis 

toetsen en examens kunnen oefenen. 

 

Hoeveel locaties met Facet? 

Uit de testen in de zomer is gebleken, dat Facet gelijktijdig gebruikt kan worden op 600 locaties 

van VO-scholen en MBO instellingen. Dit is veel meer dan eerder werd verwacht. Naast de 180 

scholen die het afgelopen jaar al hebben deelgenomen aan de pilot met Facet is er dus ruimte 

voor andere scholen om Facet te gebruiken voor digitale centrale examens en toetsen. U kunt 

zich daarvoor aanmelden. 

 

De volgende examens en toetsen voor het VO worden dit schooljaar in Facet aangeboden: 

Naam pilot Periode 

Proefpilot ‘BB- en KB-flex in Facet’  met 

voorbeeldexamens1 

Januari 2015 

Pretest Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT)2 Februari 2015 

Minitoetsen in de huidige cspe’s Afnameperiode cspe’s 

Minitoetsen in de pilot profiel cspe’s3 Afnameperiode cspe’s 

Rekentoets 2F en 3F4 Eerste en tweede afnameperiode rekentoets 

 

                                                
1 De echte digitale centrale examens BB en KB in de periode april-juni 2015 worden alleen in ExamenTester afgenomen 
2 Over de DTT ontvangt u in de tweede week van september separaat nadere informatie via Examenblad 
3 De digitale minitoetsen in de pilot-cspe’s van de nieuwe beroepsgerichte profielen worden uitsluitend in Facet 
aangeboden. Zie de vakspecifieke informatie in de Septembermededeling. De pilot-scholen worden hierover ook 
geïnformeerd tijdens de bijeenkomst over de pilot-cspe’s van 27 november 
4 De pilot-rekentoets BB, waaraan alle BB-scholen mee kunnen doen, kan alleen in ExamenTester worden aangeboden 
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U wilt Facet op uw school gebruiken? 

Dan is het goed om met het volgende rekening te houden: 

 

- Heeft u nog niet deelgenomen aan de pilots Facet, dan kunt u uw school aanmelden voor 

deelname tot en met 30 september. Het digitale aanmeldingsformulier vindt u via deze link5 . 
Uiterlijk 10 oktober ontvangt u bericht of uw school kan deelnemen. U ontvangt een 
bevestigingsmail van DUO met een link naar een formulier om de Facetbeheerder voor uw 
school aan te vragen. Het is belangrijk dat direct te doen. 
Scholen, die zich vorig jaar al hadden aangemeld voor de pilots in Facet, maar destijds waren 
uitgeloot, krijgen voorrang; 

 
- Indien u vorig jaar al hebt deelgenomen aan de pilot, dient u zich opnieuw aan te melden via 

het aanmeldformulier. U kunt vanaf heden de software van Facet 3.0 downloaden en 
installeren. Vanaf maandag 22 september kunt u de systeemcheck uitvoeren. De online 
oefenomgeving is vanaf maandag 29 september beschikbaar; 
 

- In de week van 3 en 10 november vinden regionale informatiebijeenkomsten voor alle 
deelnemende scholen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging; 

 

- Het aantal scholen, dat tegelijk online afnames kan doen, is nog beperkt. Indien u online 
afnames wilt doen, kan het zijn dat u komend jaar nog niet kunt deelnemen aan de pilot; 
 

- Alle scholen nemen – net als afgelopen schooljaar – deel aan alle van toepassing zijnde 
(proef)pilots6. De pretest DTT valt hierbuiten; 

 
- Houdt u er rekening mee, dat in schooljaar 2014-2015 Windows XP niet wordt ondersteund; 

 
- Houdt u er tevens rekening mee, dat ExamenTester geïnstalleerd dient te worden als fallback 

voor Facet. ExamenTester is alleen beschikbaar voor Windows; 
 

- In het nieuwsbericht van juni werd gemeld, dat het gebruik van Facet in combinatie met 
Windows Mandatory Profiles niet mogelijk zou zijn. Dit probleem is opgelost. U kunt in dat 
geval gebruik maken van Facet; 

 
- De clients voor Linux en Macintosh zijn naar verwachting in oktober gereed. Indien u van deze 

platforms gebruik maakt, kunt u hoogstwaarschijnlijk deelnemen aan de pilot Facet. 
 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of algemeen over Facet nog vragen hebben, dan 

kunt u deze stellen aan de helpdesk van Facet. Zij zijn bereikbaar per e-mail 

(helpdeskfacet@duo.nl) en per telefoon (050 – 599 99 25). 

 

Meer informatie over Facet vindt u op de websites van DUO7en het CvTE8. 

                                                
5 https://registration.n200.com/survey/15ouzijq1tsy2 
6 Voor vmbo-scholen betekent dit, dat zij zowel de minitoetsen van de huidige cspe’s als de rekentoets afnemen in 
Facet. Bovendien nemen zij deel aan de proefpilot met BB- en KB-flex in Facet in januari 2015 
7 www.duo.nl -> Zakelijk -> VO -> Computerexamensysteem Facet 
8 www.hetcvte.nl -> Onderwerpen -> Facet 
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