Verbeteringen Facet 5 (schooljaar 2016-2017)
Onderstaand worden de verbeteringen in Facet 5 ten opzichte van Facet 4 (schooljaar 20152016) samengevat voor de afname en correctie van de flexibele en digitale CE’s BB en KB en de
minitoetsen. Als u in Facet bent ingelogd, vindt u onder menuoptie ‘downloads’ de releasenotes
waarin alle wijzigingen vermeld worden.

Wijzigingen in aanbod clients

Voor inzage en correctie worden browser-based clients aangeboden in de vorm van een
Chrome-app of Chromium-app. Hierdoor zijn inzage en correctie platformonafhankelijk.

Wijzigingen met betrekking tot wachtwoorden

Het wachtwoord is voortaan 90 dagen geldig, in plaats van 42.
De gebruiker ontvangt 2 weken van te voren een e-mail als zijn wachtwoord dreigt te
verlopen. En vervolgens ontvangt hij 1 week van te voren weer een herinnering. Iedere
gebruiker kan zijn wachtwoord nu zelf resetten. Hij hoeft niet meer contact op te nemen
met de beheerder Facet of met de helpdesk Facet.

Wijziging voor de afnameplanner

De resultaten van Facet 4 kunnen worden ingezien via rapportages.

De inlognaam voor de kandidaten mag geen spaties, koppeltekens of andere tekens
meer bevatten. Alleen letters cijfers en een punt zijn toegestaan.

Wijzigingen in de afnamemonitor

Het wachtwoord van de afnameleider wordt automatisch gesynchroniseerd. Dat betekent
dat de afnameleider zijn wachtwoord kan aanpassen en direct (na maximaal 10 minuten)
kan inloggen met dit nieuwe wachtwoord.

Het kandidaatoverzicht in de afnamemonitor kan worden afgedrukt als csv-bestand
(vanaf 5.1) Hierdoor kunt u dit overzicht naar eigen inzicht aanpassen om bijvoorbeeld
als presentielijst te kunnen gebruiken.

Wijzigingen voor de corrector

De algemene regels uit het correctievoorschrift kunnen tijdens de correctie als pop up
worden opgevraagd.

De externe (tweede) correctie is verbeterd waardoor deze sneller werkt.

De afnameplanner kan de procesgang van zowel de interne (eerste) als de externe
(tweede) correctie monitoren.

De externe corrector ontvangt een e-mail wanneer er een groep klaarstaat.

De performanceproblemen van het scherm “overeen te komen correcties” zijn opgelost.

Omzetting score naar cijfer verbeterd

Het proces waarmee de scores worden omgezet in cijfers is robuuster geworden. Voordat
de scholen de definitieve scores en cijfers zien, zijn deze gegevens extra gecontroleerd
en akkoord bevonden.

Verbeteringen gepland voor Facet 6 (schooljaar 2017-2018)
Voor Facet 6 staan de volgende verbeteringen in de planning:

De lengte van de scoreschaal wordt zichtbaar voor de corrector.

Het wordt mogelijk om een afnameplanner te autoriseren voor een afzonderlijk vak.
Hierdoor kan bijvoorbeeld een vakdocent zelf de afnameplanningen maken voor zijn vak.
Bij de minitoetsen is dit een gewenste functionaliteit.






Het neutraliseren van opgaven is ontkoppeld van de omzetting van scores in cijfers.
Daardoor is het gedurende de gehele afnameperiode mogelijk om opgaven te
neutraliseren (d.w.z. alle scores van alle kandidaten automatisch op het voor de
desbetreffende opgave maximaal haalbare aantal scorepunten te zetten).
Tussen de eerste en de tweede corrector hoeft alleen nog overeenstemming over de
eindscores bereikt te worden en niet langer over de scores voor iedere individuele vraag.
Het wordt mogelijk om met het FT-examen de werking van de eerste en tweede correctie
en de omzetting van scores in cijfers te testen.

