
 
 

NB: deze instructie is alleen toepasbaar voor toetsen afgenomen in ExamenTester. 
 
 

Instructie zelf vaststellen score en cijfer van een rekentoets VO 3F, 3S en/of 3ER in ExamenTester 
 

 
 
 

U kunt deze instructie volgen als u abusievelijk te laat de dataretour heeft gedaan en als gevolg daarvan 

geen leerlingrapportage  ontvangt. 
 

• Om zelf het cijfer van een kandidaat op een rekentoets VO  te kunnen vast stellen, dient u de scores 

van de kandidaat uit te draaien. 

• In het venster Details Afnameplanning in ExamenTester kunt u van een kandidaat een rapport 

opvragen met een overzicht van de gegeven antwoorden en behaalde scores per vraag. 

• Open hiervoor het venster Beheer Afnameplanningen en dubbelklik op een afnameplanning. 

• Het venster Details Afnameplanning verschijnt. 

• Selecteer de kandidaat waarvan u het Rapport leerlingscores wilt opvragen. 

• Klik op Leerlingscores onder de aanduiding Rapporten in het linkerdeel van het venster om het 

rapport op te roepen en uit te draaien. 
 

Het CvTE publiceert omzettingstabellen bij alle afgenomen rekentoetsen. Met de totaalscore van de 

desbetreffende kandidaat zoals u deze uit Examentester kunt halen, kunt u voor de gemaakte variant 

opzoeken met welke schaalscore en met welk cijfer deze correspondeert. 
 

Het kan echter zijn dat het CvTE bij de normering heeft besloten om één of meer opgaven bij de normering te 

neutraliseren, om zo kandidaten die deze opgave(n) fout hebben beantwoord niet te benadelen. In dat geval 

krijgen alle kandidaten de maximale score, te weten 1, voor de desbetreffende opgave. Dit is niet verwerkt 

in het rapport dat u vanuit ExamenTester heeft uitgedraaid. 
 

Stel dat bij de door de kandidaat gemaakte variant vraag 24 geneutraliseerd is, dan controleert u voor deze 

kandidaat of deze voor opgave 24 score 1 heeft. Zo niet dan dient u 1 scorepunt bij het totaal op te tellen. Bij 

de nieuwe totaalscore kunt u dan via de omzettingstabel de schaalscore en het cijfer vaststellen. De 

vraagnummers van de geneutraliseerde opgaven worden , indien van toepassing, per variant gepubliceerd bij 

de omzettingstabellen. 


