
Centrale examens VO

De computer bij centrale
examens en reKentoets Vo

DuiDelijK Digitaal 7
oKtober 2014



inleiding

In deze brochure wordt ingegaan op de digitale afnames van 
centrale examens en toetsen. Eerst zal in algemene zin worden 
teruggekeken op de ervaringen met de nieuwe examensoft-
ware Facet in het schooljaar 2013-2014. Vervolgens wordt per 
type examen kort ingegaan op het schooljaar 2013-2014, maar 
vooral vooruitgekeken naar de komende schooljaren. Hierbij 
wordt met name aandacht besteed aan de overgang van de 
oude examensoftware ExamenTester naar Facet. Vanaf het 
schooljaar 2016-2017 is ExamenTester niet meer beschikbaar  
en worden alle digitale examens afgenomen in Facet.

Daarnaast vindt u in deze brochure praktische informatie over 
de voorbereidings- en informatiebijeenkomsten die worden 
gehouden en een informatiewijzer.
 
Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar  
computerexamens@hetcvte.nl.

mailto:computerexamens@hetcvte.nl
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Facet

Facet is de examensoftware die ExamenTester vervangt. Ruim 150 scholen hebben  
in het schooljaar 2013-2014 gewerkt met Facet. De komende schooljaren zal Facet op 
steeds meer scholen worden ingezet. Het schooljaar 2016-2017 is – als alles goed gaat – 
het jaar waarin alle digitale examens en toetsen alleen in Facet worden aangeboden. 
Achter in deze brochure vindt u het uitrolschema voor Facet.

Meer informatie over Facet is te vinden op de websites van DUO en het CvTE:
– www.hetcvte.nl/item/computerexamensysteem_facet
–  www.duo.nl/zakelijk/VO/computerexamensysteem_facet/ 

computerexamensysteem_facet.asp

Verloop pilots met Facet 2013-2014

In het schooljaar 2013-2014 is veel ervaring opgedaan met zes pilots en ruim 70.000 
afnames in Facet. De afnames zijn over het algemeen goed verlopen. Maar ook bij  
de geslaagde afnames zijn er verbeterpunten gevonden. Deze punten zijn zoveel 
mogelijk verwerkt in de nieuwe versie (Facet 3.0), waar in schooljaar 2014-2015 mee 
gewerkt zal worden.

Een deel van de toegelaten scholen kon niet aan de pilots deelnemen.  
Belangrijke oorzaken waren:

 − Een aantal scholen maakt op de afnamecomputers gebruik van profielen 
(mandatory profiles) waarop Facet niet bleek te werken.

 − Een aantal scholen maakt(e) nog gebruik van Windows XP; Facet werkt niet  
op dit systeem.

 − Facet werkt(e) nog niet op alle varianten van de besturingssystemen Apple  
en Linux.

 − Voor een deel van de scholen was de extra werklast van Facet naast  
ExamenTester groter dan verwacht.

https://www.hetcvte.nl/item/computerexamensysteem_facet
http://www.duo.nl/zakelijk/VO/computerexamensysteem_facet/computerexamensysteem_facet.asp
http://www.duo.nl/zakelijk/VO/computerexamensysteem_facet/computerexamensysteem_facet.asp
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2013-2014

2014-2015

2015-2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

rekentoets Vo

In het schooljaar 2013-2014 was de rekentoets VO voor het eerst een verplicht 
onderdeel van het eindexamen. Het resultaat op de rekentoets maakte nog geen deel 
uit van de uitslagregel. De rekentoets VO werd aangeboden in ExamenTester en als 
pilot in Facet. 150 scholen namen de rekentoets af in Facet, de overige scholen in 
ExamenTester.

In het schooljaar 2014-2015 zal de rekentoets weer zowel in ExamenTester als in  
Facet worden aangeboden. Het aantal scholen dat Facet gebruikt zal verdubbelen 
ten opzichte van het aantal scholen in het schooljaar 2013-2014.

Als de pilot in 2014-2015 met Facet goed verloopt, kunnen alle scholen er in het 
schooljaar 2015-2016 voor kiezen om de rekentoets in Facet af te nemen. De rekentoets 
wordt dan in 2016-2017 niet meer in ExamenTester aangeboden. We adviseren de scholen 
met klem om uiterlijk in schooljaar 2015-2016 ervaring op te doen met Facet. De rekentoets 
wordt in schooljaar 2015-2016 nog wel aangeboden in ExamenTester. 

algemene vakken vmbo bb en Kb

In het schooljaar 2013-2014 konden alle BB- en KB-scholen bij de centrale examens 
voor de algemene vakken kiezen tussen digitale en papieren centrale examens. 
Ongeveer 1% van de 500 scholen koos bij BB voor papier. Bij KB was dat ongeveer 
20%. Dit is vergelijkbaar met 2012-2013. De flexibele en digitale centrale examens  
BB en KB werden alleen in ExamenTester aangeboden. 
Deze afnames zijn goed verlopen. Wel was er een probleem met het examen wiskunde 
KB doordat niet alle kandidaten vooraf voldoende vertrouwd waren met de werking 
van een applicatie. 

In Facet is een pilot gedaan met voorbeeldexamens. Hieraan hebben 50 scholen 
deelgenomen. In deze pilot bleek de handmatige correctie door de docent nog niet 
op alle punten goed te werken. De geconstateerde tekortkomingen van Facet 2.0 
zijn opgelost in Facet 3.0. 

In het schooljaar 2014-2015 krijgen de scholen voor de centrale examens vmbo  
BB en KB weer de keuze tussen papier of flexibel en digitaal in ExamenTester. 
Ook vindt opnieuw een pilot plaats met voorbeeldexamens in Facet. In deze pilot  
is ruimte voor minstens 150 scholen.
 
Als de pilot met de voorbeeldexamens in 2014-2015 goed verloopt, wordt in het 
schooljaar 2015-2016 voor de flexibele en digitale centrale examens BB en KB in één 
keer de overstap gemaakt van ExamenTester naar Facet. ExamenTester is dan voor 
‘BB- en KB-flex’ niet meer beschikbaar. Scholen die niet direct in het eerste jaar  
met Facet willen werken, kunnen in schooljaar 2015-2016 kiezen voor de papieren 
centrale examens die worden afgenomen op de vaste afnametijdstippen volgens  
het examenrooster van het CvTE.

http://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015
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2013-2014

2014-2015

2015-2016

Vernieuwing

2014-2015

2015-2016

minitoetsen beroepsgericht bb/Kb/gl

De minitoetsen, onderdeel van het cspe in de beroepsgerichte vakken, werden in 
het schooljaar 2013-2014 – net als voorgaande jaren – aangeboden in MiniTester,  
een variant van ExamenTester. 
Vijftig scholen namen de minitoetsen af met behulp van Facet. De werkwijze met 
Facet is anders dan met MiniTester. Scholen moesten hieraan wennen, maar konden 
er goed mee werken. Over het algemeen werd Facet positief beoordeeld.

In het schooljaar 2014-2015 worden de minitoetsen weer zowel in MiniTester als  
in Facet aangeboden. Bij de afname in Facet is ruimte voor minstens 150 scholen.  
De overige scholen maken gebruik van MiniTester.

De minitoetsen worden in het schooljaar 2015-2016 alleen in Facet aangeboden. 
MiniTester is dan niet meer beschikbaar. Mocht het een school niet lukken om  
de minitoetsen in Facet werkend te krijgen, dan is als noodoptie terugval naar 
papier mogelijk. 

minitoetsen in de profiel-cspe’s

In het vmbo is een vernieuwing gaande van het programma-aanbod en de programma-
structuur van de beroepsgerichte vakken. Ieder toekomstig beroepsgericht  
programma zal bestaan uit een profiel en uit keuzedelen. De profielen zullen centraal 
geëxamineerd worden. De keuzedelen worden in het schoolexamen getoetst. Meer 
informatie hierover is te vinden op de website www.vernieuwingvmbo.nl.  
Voor de profielen worden cspe’s gemaakt. De minitoetsen bij deze profiel-cspe’s 
worden alleen in Facet aangeboden, met een terugvalmogelijkheid naar papier.

In het schooljaar 2014-2015 worden voor zes profielen cspe’s in een pilot beproefd. 
Hieraan doen ongeveer 30 scholen mee. De digitale minitoetsen bij deze pilot-  
profiel-cspe’s worden uitsluitend in Facet aangeboden.

In het schooljaar 2015-2016 worden pilot-profiel-cspe’s afgenomen voor negen 
profielen. Alle scholen die aan deze pilot deelnemen, nemen de digitale profiel-
minitoetsen af met Facet.
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Diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets (DTT) is een digitale toets voor het laatste jaar 
van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De toets is een hulpmiddel voor 
scholen en docenten om samen met hun leerlingen te werken aan essentiële vaardig-
heden bij Nederlands, Engels en wiskunde voor het vervolg van de schoolcarrière. 
Het is een diagnostisch instrument: de toets analyseert de kennis en vaardigheden 
van leerlingen en geeft een diagnose. Deze diagnose maakt het voor de docenten 
mogelijk om – samen met de leerlingen – keuzes te maken voor onderwijzen en 
leren op maat.

De DTT wordt ontwikkeld door het CvTE, in opdracht van het ministerie van OCW. 
Vanaf september 2014 loopt er een meerjarige pilot waarin de toets ontwikkeld 
wordt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met vmbo-, havo-, en vwo-scholen.  
In februari 2015 is er een eerste pretest met ongeveer 150 pilotscholen, waarin 
onderdelen van de toets getest en geijkt worden. In het schooljaar 2015-2016 is de 
eerste pilotafname voor deelnemende scholen. Alle afnames van de DTT vinden 
plaats in Facet. 

Meer informatie over de DTT en deelname aan de pilot is te vinden op  
www.hetcvte.nl/item/diagnostische_tussentijdse_toets

Voorbereidingsbijeenkomsten pilots Facet

Voor de scholen die deelnemen aan de pilots in Facet worden op 6, 11 en 12 november 
2014 regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten 
wordt ingegaan op de installatie en het gebruik van Facet. Deze bijeenkomst is alleen 
voor scholen die meedoen aan de pilots met Facet. 

Datum en locatie
6 november, regio zuid
11 november, regio noord
12 november, regio west

Informatie
Meer informatie over deze bijeenkomsten is te vinden op de website van DUO: 
www.duo.nl/zakelijk, kies tabblad VO, computerexamensysteem Facet.

http://www.hetcvte.nl/item/diagnostische_tussentijdse_toets
http://www.duo.nl/zakelijk
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informatiewijzer

Het CvTE informeert de scholen in het VO via www.examenblad.nl en de mailings 
naar examensecretarissen over alle belangrijke informatie rondom de centrale 
examens en de rekentoets VO. Daarnaast bestaan er verschillende informatiekanalen 
en publicaties voor de verschillende betrokkenen bij de digitale centrale examens  
in het VO, de rekentoets VO en de DTT. 

Publicaties Voor wie Wanneer Hoe verkrijgen

Brochure ‘Kaders 
flexibele en digitale 
centrale examens  
BB en KB 2015’

Brochure ‘Kaders 
rekentoets VO 2015’

Examensecretarissen september 
2014

Downloaden via de septembermededeling 
op www.examenblad.nl

Paragraaf I.1.3
Paragraaf I.4.2

Activiteitenplanning 
‘BB- en KB-flex 2015’

Activiteitenplanning 
rekentoets VO 2015

Examensecretarissen 
en systeembeheerders

september 
2014

Downloaden via de septembermededeling 
op www.examenblad.nl

Paragraaf I.1.3
Paragraaf I.4.2

September-
mededeling 2015

Examensecretarissen 
en docenten

september 
2014

Zie: www.examenblad.nl, kies jaarring 2015

Maartmededeling 
2015

Examensecretarissen 
en docenten

maart 
2015

Zie: www.examenblad.nl, kies jaarring 2015

Examen-programma’s 
en syllabi 2015

Examensecretarissen 
en docenten

Zie: www.examenblad.nl, kies jaarring 2015

Rekentoets VO
en rekentoetswijzers

Alle geïnteresseerden Zie: www.examenblad.nl, kies jaarring 2015 
zoek op ‘rekenen’ 
Zie: www.steunpunttaalenrekenenvo.nl 

Digitale centrale 
examens

Alle geïnteresseerden Zie: www.hetcvte.nl > Onderwerpen >  
Digitale examens VO

DTT Alle geïnteresseerden Zie: www.hetcvte.nl > Onderwerpen >  
Diagnostische tussentijdse toets

Facet Alle geïnteresseerden Zie: www.duo.nl > VO > Computerexamen-
systeem Facet 

Zie: www.hetcvte.nl > Onderwerpen > Facet
Hier is ook de brochure over Facet te vinden.

http://www.examenblad.nl
http://www.examenblad.nl
http://www.examenblad.nl
http://www.examenblad.nl
http://www.examenblad.nl
http://www.examenblad.nl
http://www.examenblad.nl
http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl
http://www.hetcvte.nl
http://www.hetcvte.nl
http://www.duo.nl
http://www.hetcvte.nl
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uitrolschema Facet

Type examen/toets 2013-2014 2014-2015 2015-2016* 2016-2017*

Rekentoets VO ExamenTester en  
pilot Facet  

ExamenTester en 
pilot Facet  

Keuzejaar Facet / 
ExamenTester

Facet

BB-KB Flex ExamenTester ExamenTester Facet Facet

Minitoetsen MiniTester en  
pilot Facet 

MiniTester en  
pilot Facet
 

Facet Facet

Minitoetsen cspe’s 
nieuwe profielen

n.v.t. Facet Facet Facet

DTT Facet Facet Facet Facet

*Dit is het geplande invoeringstraject. Ervaringen/resultaten in de projectfase kunnen reden zijn om een afwijkend traject te volgen.



Colofon
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mailto:info%40hetcvte.nl?subject=

