Activiteitenplanning 2011
CBT-examens op een vast moment

versie 1, september 2010
Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor
Examens.
Leeswijzer
Deze activiteitenplanning beschrijft de stappen die doorlopen worden bij de CBT-examens in
ExamenTester die in 2011 op een vast moment volgens het examenrooster worden afgenomen.
Dit betreft de CBT-examens:
- vmbo KB Duits en Frans
- vmbo GL/TL muziek, dans en drama
- havo muziek en kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen)
- vwo muziek en kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen)
Dit zijn de activiteiten zoals die in september 2010 zijn voorzien.
Over eventuele tussentijdse wijzigingen worden de deelnemende scholen via het e-mailadres van de
examensecretaris *) geïnformeerd.
Op de website van Cito ('http://cedigitaalvmbo.cito.nl' of 'http://cedigitaalhavovwo.cito.nl') staat altijd de
actuele versie van de activiteitenplanning.
Deze activiteitenplanning richt zich op de examensecretarissen.
Met ‘u’ wordt de examensecretaris bedoeld.
Veel van de activiteiten gelden ook voor andere centrale examens in ExamenTester (BB en KB
flexibel en digitaal en biologie GL/TL).
Deze gemeenschappelijke activiteiten worden opgesomd als A, B, C, ….
De overige activiteiten gelden specifiek voor de CBT-examens op een vast moment.
Deze activiteiten zijn genummerd 1, 2, 3, ….
Meer informatie vindt u in de voorlichtingsbrochure ‘Digitale centrale examens op een vast moment’
(zie 'http://cedigitaalvmbo.cito.nl' of. 'http://cedigitaalhavovwo.cito.nl').
*)

Het bericht wordt vanuit Cito verstuurd naar het e-mailadres dat de examensecretaris heeft
opgegeven via het formulier ‘opgave aantal kandidaten’. Dit is het bestelformulier dat de
examensecretaris jaarlijks vóór 1 november aan DUO zendt.
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Nr.

Activiteit

Datum

1

Informatiebijeenkomst GT muziek, dans en drama en havo/vwo muziek
Tijdens deze bijeenkomst, bedoeld voor examensecretarissen en
docenten die mee willen doen aan de CBT-examens, ontvangt u
informatie over de opzet en de activiteiten die hierbij uitgevoerd worden.

20 september
2010

Voor deze bijeenkomst kan men zich aanmelden via
'http://cedigitaalvmbo.cito.nl' of 'http://cedigitaalhavovwo.cito.nl' (kies
Bijeenkomsten).
2

Informatiebijeenkomsten havo/vwo kunst
Tijdens deze bijeenkomsten, bedoeld voor examensecretarissen en
docenten die mee willen doen aan de CBT-examens, ontvangt u
informatie over de opzet en de activiteiten die hierbij uitgevoerd worden.

21 september
2010 (Zwolle)
28 september
2010 (Den Bosch)

Voor deze bijeenkomst kan men zich aanmelden via
'http://cedigitaalvmbo.cito.nl' of 'http://cedigitaalhavovwo.cito.nl' (kies
Bijeenkomsten).
A

Aanmelding voor de digitale centrale examens en opgave aantallen
kandidaten
Voor alle vakken meldt u het aantal kandidaten aan via het
bestelformulier van DUO.
c.e. in ExamenTester
Standaard
BB flexibel digitaal
Frans KB
dans GL/TL
drama GL/TL
Overgangsjaar
Duits KB
muziek GL/TL
kunst havo
muziek havo
kunst vwo
muziek vwo

Pilot
KB flexibel digitaal
biologie GL/TL

uiterlijk 1
november 2010
bij DUO

waar aanmelden
Bij DUO via het formulier ‘opgave aantal
examenkandidaten’.

Bij DUO via het formulier ‘opgave aantal
examenkandidaten’.
Deze digitale examens zijn in de fase
'overgangsjaar' en staan daarom apart
vermeld op het formulier ‘opgave aantal
examenkandidaten’.

Voor deze pilots meldt de
examensecretaris zijn school aan bij Cito
via http://cedigitaalvmbo.cito.nl.
Dat kan van 15 september t/m 15
oktober.
Zie par. 4.1.1 en 4.1.2 van de
voorlichtingsbrochures.
NB
De examensecretaris meldt het aantal
kandidaten ook aan bij DUO via het
formulier ‘opgave aantal
examenkandidaten’. De pilotschool
ontvangt sowieso de reguliere papieren
cse’s KB c.q. het papieren cse biologie
GL/TL).
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uiterlijk 15 oktober
2010 bij Cito

Nr.

Activiteit

Datum

B

Ontheffingsbrief ministerie van OCW
Alle scholen ontvangen zo spoedig mogelijk na 1 november een
ontheffingsbrief van het ministerie van OCW waarin toestemming
verleend wordt om binnen de kaders van de activiteitenplanning en de
voorlichtingsbrochure voor de digitale centrale examens af te wijken van
de voorschriften voor centrale examens.

na 1 november
2010

Een belangrijke voorwaarde voor toestemming is derhalve dat de school
voldoet aan de deadline die geldt voor de uitvoering van de
systeemcheck (zie activiteit E).
C

Ontvangst computerprogramma ExamenTester en FT-examen
De scholen vmbo BB en KB ontvangen deze zending op 3 november
2010.
De overige scholen ontvangen deze zending op 1 december 2010.
De zending bevat onder andere de volgende onderdelen:
- Het programma ExamenTester
- De handleidingen voor systeembeheerder, examensecretaris en
docent/corrector
- Het Functionaliteiten Test Examen (FT-examen, zie activiteit F
en I: deadlines systeemcheck)

D

Voorlichtingsbijeenkomsten voor systeembeheerders
In november en december 2010 worden voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd voor systeembeheerders van scholen die voor het eerst
meedoen met digitale centrale examens in ExamenTester. In deze
bijeenkomsten staat de installatie en werking van het programma
ExamenTester centraal.
Ervaren systeembeheerders zijn ook welkom, maar horen hier niet veel
nieuws.
De bijeenkomsten vinden in de middag plaats op:
11 november 2010 in Eindhoven
16 november 2010 in Zwolle
7 december 2010 in Nieuwegein
9 december 2010 in Zwolle
Voor deze bijeenkomsten kan men zich aanmelden via de website van
Cito ('http://cedigitaalvmbo.cito.nl' of ‘http://cedigitaalhavovwo.cito.nl’)

3

vmbo BB/KB:
3 november 2010
vmbo GL/TL/
havo/vwo:
1 december 2010

vmbo BB/KB:
11 en 16
november 2010
vmbo GL/TL/
havo/vwo:
7 en 9 december
2010

Nr.

Activiteit

Datum

E

Inzien resultaten systeemcheck
Cito meet op zes momenten het aantal computers waarop binnen 10
minuten het FT-examen is gestart. Deze gegevens worden op
onderstaande data getoond op een privé-pagina van de school op de
website van Cito (zie paragraaf 4.3.5 van de voorlichtingsbrochure).

vanaf 1 december
2010

meetdatum
vrijdag 26 november 2010
vrijdag 10 december 2010
vrijdag 14 januari 2011
(deadline 1)
vrijdag 4 februari 2011
(deadline 2)
vrijdag 4 maart 2011
vrijdag 25 maart 2011

F

terugkoppeldatum
woensdag 1 december 2010
woensdag 15 december 2010
donderdag 20 januari 2011
woensdag 9 februari 2011
woensdag 9 maart 2011
woensdag 30 maart 2011

Eerste deadline Systeemcheck
14 januari 2011
Ook in 2011 is er weer een systeemcheck. Het doel van de
(data retour vóór
systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen nagaat of 16.00 uur)
de examencomputers en het netwerk in combinatie met ExamenTester
correct functioneren.
Als een school uiterlijk op 14 januari 2011 de systeemcheck heeft
uitgevoerd (met minimaal 1 computer) en vóór 16.00 uur de
gegevens naar Cito heeft verzonden via de optie ‘Data retour’ in
TestManager, dan ontvangt deze op 26 januari 2011 de
voorbeeldexamens van de vakken waaraan de school meedoet.
Voor meer informatie zie: voorlichtingsbrochure (paragraaf 4.3).

G

Terugkoppeling resultaten systeemcheck op eerste deadline
Na de eerste deadline ontvangt u indien u de systeemcheck hebt
uitgevoerd hiervan een bevestiging.
Als u op de eerste deadline nog geen systeemcheck hebt afgerond,
ontvangt u hiervan een melding.

20 januari 2011

H

Ontvangst voorbeeld-examenmateriaal (indien systeemcheck
uitgevoerd)
De voorbeeldexamens die u tijdens de Proef op de som en andere
oefenmomenten kunt gebruiken, ontvangt u op 26 januari als u de
systeemcheck op de eerste deadline hebt afgerond.

26 januari 2011

I

Tweede deadline systeemcheck
Als een school de deadline van 14 januari 2011 voor de systeemcheck
niet heeft gehaald, maar uiterlijk op 4 februari de systeemcheck alsnog
heeft uitgevoerd en vóór 16.00 uur de gegevens naar Cito heeft
verzonden via de optie ‘Data retour’ in TestManager, dan ontvangt de
school de voorbeeldexamens alsnog op 16 februari 2011.

4 februari 2011
(data retour vóór
16.00 uur)

Als een school de systeemcheck uiterlijk 4 februari 2011 niet heeft
uitgevoerd (inclusief data retour vóór 16.00 uur), kan de school
worden uitgesloten van deelname aan de digitale centrale examens.

4

J

Terugkoppeling resultaten systeemcheck op tweede deadline
Heeft uw school op de tweede deadline de systeemcheck uitgevoerd,
dan ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. De
voorbeeldexamens ontvang u in dat geval op 16 februari 2011.

11 februari 2011

Heeft uw school de systeemcheck niet uitgevoerd, dan geldt de
volgende procedure:
c.e. in ExamenTester
Standaard
BB flexibel digitaal
Frans KB
dans GL/TL
drama GL/TL

Geen systeemcheck uitgevoerd

Overgangsjaar
Duits KB
muziek GL/TL
kunst havo
muziek havo
kunst vwo
muziek vwo
Pilot
KB flexibel digitaal
biologie GL/TL

U ontvangt het bericht dat:
- uw school voor het examenjaar 2011
niet als deelnemer aan de digitale
examens wordt aangemerkt;
- uw school gebruik maakt van de
terugvaloptie

-

Het College voor Examens neemt
contact met u op om de redenen van
afmelding te bespreken en om te
bespreken hoe de school de
papieren cse’s verkrijgt (niet mogelijk
voor Frans KB).

U ontvangt het bericht dat:
- uw school voor het examenjaar 2011
niet als deelnemer aan de digitale
examens wordt aangemerkt;
- uw school gebruik maakt van de
terugvaloptie

K

Ontvangst voorbeeld-examenmateriaal (tweede deadline)
De voorbeeldexamens die u tijdens de Proef op de som en andere
oefenmomenten kunt gebruiken, ontvangt u op 16 februari als u de
systeemcheck op de tweede deadline hebt afgerond.

16 februari 2011

L

De Proef op de Som
In de voorlichtingsbrochure leest u welke activiteiten u bij de Proef op de
Som uitvoert (zie paragraaf 4.4).

vanaf ontvangst
voorbeeldexamens

3

Pooling voor de tweede correctie
De scholen die aan het digitale examen in ExamenTester deelnemen
worden door DUO onderling gekoppeld voor de tweede correctie. De
tweede correctie vindt ook digitaal plaats via CorrectionManager.

eerste helft maart
2011

4

Informatiebijeenkomst digitale tweede correctie
In deze informatiebijeenkomst voor examensecretarissen wordt
ingegaan op digitale centrale examens mét digitale tweede correctie.

15 maart 2011

Voor deze bijeenkomsten kan men zich te zijner tijd aanmelden via
http://cedigitaalvmbo.cito.nl of http://cedigitaalhavovwo.cito.nl (kies
Bijeenkomsten).

5

5

Tweede Correctie Test examen (TCT-examen) beschikbaar
Voor de Proef op de Som met de tweede correctie is een speciaal kort
testexamen beschikbaar waarmee alleen de tweede correctie wordt
beproefd. Dit is het zogenaamde Tweede Correctie Testexamen (TCTexamen). Het zal de correctoren weinig tijd kosten om dit examen te
corrigeren, maar zij oefenen wel met alle aspecten van de tweede
correctie.
Het TCT-examen wordt door Cito verzonden op 15 maart 2011.

16 maart 2011

M

Zelf afmelden voor de digitale c.e.’s
Mocht de systeemcheck en/of Proef op de Som, naar de mening van de
school, onverhoopt zo slecht verlopen dat men digitale afname van de
centrale examens onverantwoord acht, dan kan de examensecretaris
zijn school uiterlijk tot en met 4 april 2011 afmelden bij het College voor
Examens (computerexamens@cve.nl) onder vermelding van de reden
hiervoor.

uiterlijk 4 april
2011

Het CvE neemt vervolgens contact op met de examensecretaris om de
redenen van afmelding te bespreken en om te bespreken hoe de school
de papieren cse’s verkrijgt.
NB
Voor Frans BB en Frans KB is er uitsluitend een digitaal c.e.
6

Ontvangst packages met de digitale c.e.’s
Op 18 april 2011 verstuurt Cito aangetekend ter attentie van de
examensecretaris een dvd met de packages voor de digitale centrale
examens.
Op de dvd staan ook de dyslexie-versies van deze examens.

19 april 2011

7

Ontvangst wachtwoorden packages digitale c.e.’s
Op 19 april 2011 verstuurt Cito aangetekend ter attentie van de
examensecretaris de wachtwoorden waarmee de packages met digitale
c.e.’s geïnstalleerd kunnen worden.

20 april 2011

8

Invoeren afnameplanningen in TestManager van ExamenTester
vóór de afname
Nu u beschikt over de packages voor de digitale centrale examens kunt
u de afnameplanningen invoeren in de Testmanager van ExamenTester.
De procedure voor het installeren van een package en het gereed
maken voor de feitelijke afname is beschreven in de
Gebruikershandleiding voor de examensecretaris bij ExamenTester.
Deze handleiding heeft u ontvangen bij de zending met ExamenTester
en het FT-examen.

9

Ontvangst papieren cse’s eerste tijdvak
18, 19 of 20 april
Scholen ontvangen voor de volgende vakken ook de papieren cse’s voor 2011
het eerste tijdvak:
Muziek GL/TL
Muziek havo en vwo
Kunst havo en vwo

6

10

Examenafname eerste tijdvak
Het digitale examen in ExamenTester wordt afgenomen op de datum
waarop het vak is ingeroosterd in het examenrooster.

volgens het
examenrooster

Het is mogelijk om op deze dag het examen in twee direct
opeenvolgende zittingen af te nemen, waarbij u erop toeziet dat
leerlingen uit de eerste zitting niet in contact komen met leerlingen uit de
tweede zitting. Indien u hiervoor kiest, moet u de inspectie hiervan op de
hoogte stellen.
11

Correctie digitale centrale examens
Na de afname stelt u het examen open voor correctie via de optie
'vrijgeven corr.' in TestManager.

12

Invullen digitale enquête
uiterlijk 27 mei
De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor
2011
respectievelijk de examensecretaris, de systeembeheerder, de docenten
en een aantal leerlingen van uw school.
U ontvangt van Cito nadere instructie over het invullen van deze
enquêtes.
De uitkomsten van de enquêtes worden gebruikt voor de verdere
ontwikkeling van digitale examens.

13

Inzenden scores via Data retour ten behoeve van de normering
Na het afronden van de eerste correctie stuurt de examensecretaris de
scores van de leerlingen aan Cito via de knop ‘Data retour’ in
TestManager (zie handleiding ExamenTester voor de
examensecretaris).
De uiterste datum hiervoor is 27 mei of 3 juni 2011.
Bij examens in ExamenTester wordt WOLF niet gebruikt.

vakken t/m 20 mei:
uiterlijk 27 mei
2011

14

Bekendmaking normering vmbo algemene vakken
Op 15 juni 2011 om 8.00 u. worden de normeringstermen
bekendgemaakt via 'http://centraalexamen.cito.nl'.

15 juni 2011

15

Bekendmaking normering havo/vwo
Op 16 juni 2011 om 8.00 u. worden de normeringstermen
bekendgemaakt via 'http://centraalexamen.cito.nl'.

16 juni 2011

16

Het tweede tijdvak
In maart 2011 wordt via de Maartmededelingen bekend gemaakt op
welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak
worden afgenomen en welke vakken aangewezen vakken zijn.

vanaf 20 juni 2011

17

Bekendmaking normen tweede tijdvak
Zie de Septembermededeling (www.examenblad.nl).

29 juni 2011

18

Derde tijdvak
Zie de Septembermededeling (www.examenblad.nl).

7

na de afname

vakken t/m 31 mei:
uiterlijk 3 juni 2011

