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Bevestiging van de ontvangst van de examenpakketten: 

 

Examen 2013 

Aangezien de dozen met examenpakketten uitsluitend worden overhandigd aan bevoegde 
functionarissen (zie I.1.1 van deze Septembermededeling), waarvan van te voren de namen 
bekend zijn, zal voor die dozen met examenpakketten geen bevestiging van ontvangst worden 
opgevraagd. 

Voor de examenpakketten die per aangetekend post worden verzonden zal wel een bevestiging 
worden opgevraagd, omdat de namen van de bevoegde functionarissen, die de dozen voor deze 
zendingen in ontvangst nemen niet bekend zijn: 

In onderstaand overzicht staat wat er verwacht wordt. 

 

2012/2013, 
maand 

voor wie Gebeurtenis/ontvangstbevestiging 

wo 3 oktober 
 
 
 
 
do 4 oktober 
 

alle scholen Ontvangst per aangetekende post van het 
computerprogramma ExamenTester 2.10. 
De inloggegevens worden separaat toegezonden. 
 
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examensecretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. De ontvangst van de 
inloggegevens hoeft niet bevestigd te 
worden. 
 

wo 28 
november 
 
 
do 29 
november 

vwo-scholen met cpe 
beeldende vakken 

Ontvangst per aangetekende post van opgaven cpe 
beeldende vakken vwo. 
 
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examensecretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. 
 

wo 5 
december 
 

scholen met 
kandidaten cspe 
Administratie en/of 
Handel en 
Administratie 

Ontvangst per aangetekende post van brief met de 
inloggegevens en downloadinstructie t.b.v. het 
programma Telraam. 
 
 
Geen verzoek tot bevestiging van ontvangst. 
 

wo 5 
december 
 

vwo- en havo- 
scholen met 
kandidaten kunst 

Ontvangst per reguliere post van brief met de 
downloadinstructie t.b.v.  voorbeeldexamen kunst 
Autoplay. 
 
Geen verzoek tot bevestiging van ontvangst. 
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wo 16 januari 
 

alle scholen Ontvangst per reguliere post van 
voorbeeldmateriaal rekentoets VO voor scholen die 
de deadline Systeemcheck hebben gehaald. 
 
 
Geen verzoek tot bevestiging van ontvangst. 
 

wo 16 januari 
 

alle scholen Ontvangst per reguliere post van 
voorbeeldmateriaal digitale centrale examens BB 
en KB t.b.v. computerprogramma ExamenTester 
2.10 voor  scholen die de deadline Systeemcheck 
hebben gehaald. 
 
Geen verzoek tot bevestiging van ontvangst. 
 

wo 6 februari 
 
 
do 7 februari 

vmbo GL en TL Ontvangst per aangetekende post van cpe 
beeldende vakken vmbo. 
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examensecretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. 
 

wo 13 februari 
 
 
 
 
do 14 februari 

alle scholen Ontvangst per aangetekende post van packages 
bestemd voor de digitale afname van de rekentoets 
VO. 
De wachtwoorden worden separaat toegezonden. 
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examensecretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. De ontvangst van de 
wachtwoorden hoeft niet bevestigd te 
worden. 
 

wo 6 maart  
 
 
 
 
do 7 maart 

vmbo BB, KB en GL Ontvangst per aangetekende post van zending A 
voor de cspe's (1e vanuit Cito) en de netwerkversie 
van MiniTester om deze tijdig te kunnen testen (zie 
III.4.2.). De inloggegevens worden separaat 
toegezonden. 
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examen secretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. De ontvangst van de 
inloggegevens hoeft niet bevestigd te 
worden.  
 

ma 11, di 12 of  
wo 13 maart 

vmbo BB, KB en GL Ontvangst van zending B voor de cspe's, 
(pakketten met de opgaven voor de kandidaten) 
(zie III. 4.2)  door van te voren bij DUO opgegeven 
bevoegde functionarissen 
 
Geen verzoek tot bevestiging van ontvangst. 
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wo 13 maart  
 
 
 
do 14 maart 

vmbo BB, KB en GL Ontvangst per aangetekende post van zending C 
voor de cspe's (2e vanuit Cito) (zie III.4.2.).  
De wachtwoorden worden separaat toegezonden. 
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examensecretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. De ontvangst van de 
wachtwoorden hoeft niet bevestigd te 
worden. 
 

Voor vr 15 
maart 

alle scholen Ontvangst per reguliere post van Cito : 
- instructie voor het verzamelen van de 
afnamegegevens t.b.v. de normering waarin 
opgenomen informatie over de Cito-verwerking in 
2013 tijdvak 1. 
 
Geen verzoek tot bevestiging van ontvangst. 
 

wo 20 maart  
 
 
do 21 maart 

alle scholen vmbo BB 
en KB met 
ExamenTester 

Ontvangst per aangetekende post van packages 
met digitale centrale examens BB en KB.  
De wachtwoorden worden separaat verzonden. 
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examensecretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. De ontvangst van de 
wachtwoorden hoeft niet bevestigd te 
worden. 
 

ma 15, di 16 of 
wo 17 april 

alle scholen Ontvangst van de pakketten met examenopgaven 
voor het centraal schriftelijk examen in het eerste 
tijdvak door van te voren bij DUO opgegeven 
bevoegde functionarissen. 

Geen verzoek tot bevestiging van ontvangst. 

 
wo 17 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 18 april 
 

alle scholen vmbo BB 
en KB met 
ExamenTester 
 
 
 

Ontvangst per aangetekende post van terugval dvd 
met papieren cse’s voor scholen met digitale 
centrale examens vmbo BB en KB. 
Wachtwoorden worden verzonden na toestemming 
van het College voor Examens.  
 
Zie voor meer informatie in de 
‘Septembermededeling’ 
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examensecretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. De ontvangst van de 
wachtwoorden hoeft niet bevestigd te 
worden. 
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wo 17 april 
 
 
 
 
do 18 april 

alle scholen vmbo KB 
Frans met 
ExamenTester 

Ontvangst per aangetekende post van packages 
met digitaal centraal examen Frans KB vast 
afnamemoment.  
Wachtwoorden worden separaat verzonden. 
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examensecretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. De ontvangst van de 
wachtwoorden hoeft niet bevestigd te 
worden. 
 

Uiterlijk wo 8 
mei 
 
 
 
Uiterlijk vr 10 
mei 

alle scholen Ontvangst per aangetekende post van de 
erratumbladen op de opgaven voor het eerste 
tijdvak centrale examens. 
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examensecretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. 
 

wo 15 mei 
 
 
 
 
do 16 mei 

alle scholen Ontvangst per aangetekende post van packages 
bestemd voor de digitale afname van de 
herkansing van de rekentoets VO. 
De wachtwoorden worden separaat toegezonden. 
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examensecretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. De ontvangst van de 
wachtwoorden hoeft niet bevestigd te 
worden. 
 

ma 3, di 4 of  
wo 5 juni 

alle scholen Ontvangst van de pakketten met examenopgaven 
voor het centraal examen tweede tijdvak door van 
te voren bij DUO opgegeven bevoegde 
functionarissen.  
 
Geen verzoek tot bevestiging van ontvangst. 
 

Uiterlijk wo 5 
juni 
 
 
Uiterlijk do 6 
juni 

alle scholen Ontvangst per aangetekende post van de 
erratumbladen op de opgaven voor het tweede 
tijdvak centrale examens.  
 
D.m.v. een e-mailbericht vanuit 
Examenblad.nl wordt de examensecretaris 
verzocht de ontvangst van deze zending te 
bevestigen. 
 

wo 12 juni alle scholen Ontvangst van Cito per reguliere post van: 
- instructie voor het verzamelen van de 
afnamegegevens t.b.v. de normering waarin 
opgenomen informatie over de Cito-verwerking in 
2013 tijdvak 2. 
 
Geen verzoek tot bevestiging van ontvangst. 
 

 


