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Geachte heer, mevrouw, 
 
Via deze brief willen wij u informeren over onze plannen om het centrale examen voor Duits havo volledig 
op de computer aan te gaan bieden. Ook nodigen wij u, uw examensecretaris en uw docenten Duits havo 
uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 27 november a.s.  
 
Waarom het examen Duits havo op de computer? 
Het afnemen van het centraal examen Duits havo op de computer biedt om meer redenen voordelen. Zo is 
het bijvoorbeeld mogelijk om naast leesvaardigheid een andere vaardigheid zoals luistervaardigheid te 
toetsen. Het examen is aantrekkelijker voor de leerlingen en sluit beter aan bij hun belevingswereld. De 
correctie van de examens kan door de grote hoeveelheid gesloten vragen grotendeels uit handen van de 
docent genomen worden. 
Dit alles is aanleiding voor de CEVO om dit examen als een van de eerste volledig op de computer aan te 
bieden en op termijn het papieren examen te laten vervallen. 
 
Blijft het huidige papieren examen bestaan? 
Om een examen digitaal aan te bieden en inhoudelijk met een vaardigheid te verreiken, is draagvlak nodig 
in het veld. Docenten moeten de meerwaarde zien. En scholen moeten over de afname met de computer 
goed geïnformeerd zijn, zodat ze zich tijdig kunnen voorbereiden en merken dat ze in staat zijn het 
examen veilig te organiseren. Daarom gaat aan de invoering van het digitaal examen een uitgebreid 
pilottraject vooraf met als doel een soepele invoering van deze vorm van examen die in de plaats van het 
huidige papieren examen leesvaardigheid komt.  
 
Een computerexamen organiseren is meer werk. Is dat het waard? 
Het afnemen van een examen op de computer vergt zeker een andere organisatie. Er zijn meer mensen 
bij betrokken en het gebruik van technologie maakt het geheel kwetsbaarder. De toegevoegde waarde 
moet opwegen tegen dit extra werk, alleen dan is het een goed idee om een examen op de computer aan 
te bieden.  
Komende winter worden docenten Duits uitgenodigd om te kijken naar een voorbeeld van een CBT-
examen (computer based testing), dat beschikbaar is via de Cito-website. In het voorjaar wordt vervolgens 
gevraagd wat zij van dit examen vinden. De belangrijkste vraag is hier of het CBT-examen meer waarde 
heeft dan het papieren examen. Ook wordt op een klein aantal scholen door leerlingen een CBT-examen 
gemaakt (buiten examentijd). Als blijkt uit de antwoorden van de docenten en uit de evaluatie van het 
experiment dat er voldoende meerwaarde zit in dit nieuwe examen, dan gaan we verder. 
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Als de meerwaarde gezien wordt, wat zijn dan de plannen? 
In dat geval wordt er in 2010 op een klein aantal scholen een CBT-examen afgenomen in de examentijd. 
Als dat goed verloopt, wordt het aantal deelnemende scholen langzaam uitgebreid, totdat rond 2013 de 
CBT-vorm de standaard is. Het papieren examen is dan alleen in noodsituaties verkrijgbaar. 
 
Wij nodigen u en uw docenten Duits havo uit voor een informatiebijeenkomst over het bovenstaande op 
donderdag 27 november. De bijeenkomst duurt van 15.30 – 17.30 uur en wordt gehouden in de 
Hogeschool Domstad in Utrecht, Weg der Verenigde Naties 1. De bijeenkomst zal worden afgesloten met 
een broodje en een drankje. 
 
Ook uw docenten Frans en Spaans havo zijn voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd. Mocht de pilot 
CBT-Duits havo goed verlopen, zullen de vakken Frans en Spaans voor dit niveau snel volgen. 
 
U en/of uw docenten Duits, Frans en Spaans kunnen zich met bijgevoegd aanmeldingsformulier 
aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief, dan 
kunt u deze stellen aan Freya Martin via info@cevo.nl. 
 
De plannen met computerexamens worden uitgebreid beschreven in de beleidsnotitie die begin november 
naar de scholen wordt gestuurd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Freya Martin 
Clustermanager talen en kunst en cultuur havo/vwo  
CEVO 
 
Bijlagen:  
- aanmeldingsformulier informatiebijeenkomst 
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Aanmeldingsformulier 
 

Informatiebijeenkomst 27 november 2008 voor docenten Duits havo 
 
 
 donderdag 27 november 2008 

15.30 – 17.30 uur 
Hogeschool Domstad, Utrecht 

 
 
 
 
 

Graag per persoon een formulier invullen. 
 

Dit formulier uiterlijk 14 november zenden aan: 
 

 CEVO 
T.a.v. Lucas Rutting 
Postbus 8128 
3503 RC Utrecht

 
 
 
 
 

of faxen naar:  
 

CEVO 
T.a.v. Lucas Rutting 
(030) 2840709

 
 
 
 
 

of mailen naar: 
 

 
l.rutting@cevo.nl 

 
 
 
 
 
Ik ben aanwezig op de informatiebijeenkomst op 27 november in Utrecht 
 
Schoolnaam en locatienaam: _______________________________________________ 
 
 
Brinnummer: _______________________________________________ 
 
 
Plaatsnaam: _______________________________________________ 
 
 
Mijn naam als docent: _______________________________________________ 
 
 
E-mailadres: _______________________________________________ 
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