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Geachte heer/mevrouw, 
 
In 2014 wordt een aantal centrale examens aangeboden als computerexamen in 
de examensoftware Autoplay. Het betreft hier de centrale examens: 
vmbo: dans GL/TL, drama GL/TL, muziek GL/TL; 
havo/vwo: muziek havo en vwo, kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, 
muziek, algemeen) havo en vwo. 
 
De manier waarop de computer bij deze examens wordt ingezet, verschilt per 
examen. Zie voor meer informatie hierover ook de vakinformatie in de 
Septembermededeling 2014 op Examenblad.nl.  
 
Verder is het van groot belang dat u de 'Handleiding Autoplay kunstvakken' ruim 
voor de afname van genoemde centrale examens doorleest. U vindt in deze 
handleiding technische en organisatorische informatie, waaronder informatie over 
de vroegtijdig uit te voeren test. De handleiding is te vinden op: 
http://www.cito.nl/Onderwijs/Voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/handlei
dingen_systeembeheer/handleidingen.aspx  
 
Met ingang van examenjaar 2014 is de ‘look and feel’ van de examens in Autoplay 
verbeterd. Het is van belang dat kandidaten hiermee vertrouwd zijn. De leerlingen 
kunnen oefenen met de daarvoor beschikbaar gestelde voorbeeldexamens. Deze 
kunt u downloaden van de website van Cito. 
 
- vmbo: 
http://www.cito.nl/Onderwijs/Voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/digitale
_examens_vmbo/voorbeeldexamens/kunstvakken_vmbo_autoplay.aspx  
 
- havo/vwo: 
http://www.cito.nl/Onderwijs/Voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/digitale
_examens_havovwo/voorbeeldexamens_kunstvakken_en_autoplay.aspx  
 
Voor wat betreft het centraal examen dans vmbo willen wij u er nog op wijzen dat 
in 2014 de grote ontwerpopgave niet meer in het centraal examen voorkomt. In 
plaats daarvan bevat het enkele kleinere ontwerpopdrachten.  
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Voorbeelden van de ontwerpopdrachten dans vmbo vindt u op: 
http://www.cito.nl/Onderwijs/Voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/digitale
_examens_vmbo/voorbeeldexamens/dans_gt_ontwerp_opdrachten.aspx  
 
Bij eventuele technische problemen kunt u contact opnemen met de ICT-
examenhelpdesk van Cito. Voor het telefoonnummer, het e-mailadres en de 
actuele openingstijden daarvan zie: 
http://www.cito.nl/Onderwijs/Voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/vo_ict_
examenhelpdesk.aspx  
Voor overige informatie verwijzen wij u naar de informatie in de 
Septembermededeling voor de centrale examens 2014 op Examenblad.nl. 
Daarnaast ontvangt u in 2014 nog de maartmededelingen. 
 
Wij wensen u veel succes bij de voorbereiding op de centrale examens in 2014. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
André Coenders 
Clustermanager talen en kunst & cultuur vmbo 
College voor Examens 
 
Freya Martin 
Clustermanager talen en kunst & cultuur havo/vwo 
College voor Examens 
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