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Geachte heer/mevrouw, 
 
In december 2006 heeft u van ons een brief ontvangen (kenmerk Cevo - 06.01859) waarin de plannen 
voor de korte termijn beschreven staan op het gebied van centrale examens, die met behulp van de 
computer (zullen) worden afgenomen. Inmiddels is er al weer wat meer te melden over deze 
examens. In detail wordt dit besproken in het beleidsplan ‘De computer bij de centrale examens’, 
zoals dat terug te vinden is op www.cevo.nl, onder ‘brochures’. Dit beleidsplan is ook uitgedeeld 
tijdens het congres ‘Regels en Ruimte’ in maart 2007. 
 
In het kort volgen hieronder de meest belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de Compex-
examens voor de komende jaren: 
 
Compex-examen per 2008 in twee gelijke delen gesplitst 
In 2008 zal het Compex-examen voor het eerst in twee gelijke delen worden aangeboden. Een 
papieren deel waarbij de computer niet nodig is en een Compex-deel waarbij voor de meeste vragen 
de computer gebruikt moet worden. In tegenstelling tot vorige jaren kunnen er in het Compex-deel ook 
vragen gesteld worden, waarbij de computer niet nodig is. 
 
30 extra minuten vervalt per 2008 
Tot nu toe is 30 minuten toegevoegd aan de maximale afnametijd bij een Compex-examen. Nu deze 
examens de pilotsituatie ontgroeid zijn (het zijn nu reguliere examens, die naast de papieren examens 
bestaan), is dit niet langer nodig en wenselijk. Vanaf 2008 zal dan ook voor Compex-examens de 
reguliere examentijd aangehouden worden.  
 
De twee bovenstaande punten betekenen het volgende voor de indeling van de Compex-examens: 
 
Schooltype Totale tijdsduur 

examen 
Tijdsduur Compex-
deel 

Tijdsduur papieren 
deel  

Vmbo GT 120 minuten 60 minuten  
 

60 minuten 
 

Havo en Vwo 180 minuten 
(150 minuten voor 
aardrijkskunde Havo) 

90 minuten 
(75 minuten voor 
aardrijkskunde Havo) 

90 minuten 
(75 minuten voor 
aardrijkskunde Havo) 
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De school heeft nog steeds de vrijheid om naar eigen inzicht het examen optimaal in te delen, 
afhankelijk van de situatie op school. 
 
 
 
Proef op de som 
In 2007 is de scholen met een Compex-examen sterk aangeraden om een Proef op de som (PODS) 
te organiseren. In de PODS wordt er proefgedraaid onder omstandigheden die zo veel mogelijk gelijk 
zijn aan het echte examen. Wij verwachten dat hierdoor bij met name nieuwe Compex-scholen, 
minder technische storingen plaatsvinden tijdens het daadwerkelijke examen. Ook in 2008 zal u 
gevraagd worden om een PODS te organiseren.  
 
Te gebruiken programmatuur en vaardigheden 
Wat betreft de applicaties die gebruikt gaan worden in de Compex-examens en de vaardigheden die 
de leerlingen nodig hebben in die applicaties, verwijzen wij u naar de Compex-website van Cito 
(http://compex.cito.nl). Deze informatie wordt ieder jaar bijgewerkt en is voor de examens van 2008 
aan het begin van het komende schooljaar terug te vinden. 
  
Normering 
Vanaf 2007 is de methodiek van normeren bij het Compex-examen gelijk aan die van het papieren 
examen. De N-term van het Compex-examen wordt afzonderlijk vastgesteld en kan hoger of lager zijn 
dan de N-term van het geheel papieren examen. In de ontwikkelfase van Compex is er tijdelijk voor 
gekozen dat de N-term van het Compex-examen niet lager zou zijn dan die van het papieren examen. 
Nu de Compex-examens regulier zijn, en scholen en examenmakers voldoende ervaring hebben 
opgedaan, is het mogelijk en reëel om deze voorzichtige invoeringsmaatregel te vervangen door de 
reguliere systematiek. 
 
Nieuwe vorm 
De komende jaren zullen de Compex-examens van vorm veranderen. In de nieuwe vorm wordt het 
volledige examen op de computer afgenomen. Zowel de vragen als de antwoorden staan dan op de 
computer. Het examenproduct dat hiervoor gebruikt gaat worden in Citotester (in de toekomst: 
Examentester). Citotester wordt op dit moment met succes gebruikt voor de pilot algemene vakken 
digitaal in de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo.  
 
De Compex-examens in de huidige vorm blijven tot en met 2010 als keuze beschikbaar voor alle 
scholen. Alleen voor economie 1 Havo kan vanaf 2008 geen Compex-examen meer gekozen worden 
en voor wiskunde A1,2 Vwo kan vanaf 2010 geen Compex-examen meer gekozen worden. 
Bij een enkel vak kan blijken dat in deze nieuwe vorm vakinhoudelijk minder mogelijk is dan in de 
huidige vorm. Dat kan een reden zijn om (onderdelen van) deze examens naar het schoolexamen te 
verplaatsen. Hier wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. 
 
Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u deze brief 
door te geven aan allen die betrokken zijn bij de Compex-examens.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nynke de Boer 

 
Manager computerexamens 
CEVO 
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