Bijlage bij de september-/maartmededeling
centrale examens 2019

dans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2019
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens
(zie Examenblad.nl).
Veranderingen t.o.v. 2018 zijn geel gemarkeerd.
GL/TL
examenstof:

zie syllabus 2019

syllabus voor 2019
gewijzigd ten opzichte van
2018?

nee

examenvorm:

cse met behulp van de computer.

afnametijdstip:

volgens het rooster voor de centrale examens
www.examenblad.nl  jaarring 2019 
vmbo TL  onderwerpen  rooster en andere belangrijke data
(algemeen)

toegestane hulpmiddelen

zie regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO
op www.examenblad.nl

nadere informatie:

Opmerking vooraf:
In 2019 vindt er nogmaals een pilot plaats voor afname in Facet. Zie
voor meer informatie de ‘Nadere informatie pilot in examensoftware
Facet’ in dit document.
In 2019 wordt het centraal examen dans GL/TL afgenomen in
Autoplay. Scholen met eindexamenkandidaten dans GL/TL
ontvangen ten behoeve van de afname een cd-rom inclusief
handleiding en een uitwerkbijlage.
Voor de afname met Autoplay is een computer nodig. De
systeemeisen vindt u op http://centraalexamen.cito.nl 
Handleidingen en systeembeheer  Systeemeisen.
NB. Voor een probleemloze afname moet het examen worden
afgenomen vanaf de harde schijf van de computer, dus niet via een
centraal netwerk, vanaf de CD-rom of een usb-stick. Autoplay draait
alleen op Windows, zie voor specifieke informatie de systeemeisen
Voor deze examenvorm is een gedegen voorbereiding van groot
belang. Daarom ontvangen alle scholen met examenkandidaten dans
vmbo in januari 2018 een informatieve mailing met verwijzing naar
een handleiding en voorbeeldexamens op
http://centraalexamen.cito.nl.
Vanwege veiligheidsredenen wordt, net als voorgaande jaren, bij de
centrale examens in Autoplay naar een wachtwoord gevraagd.
De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de
examensecretaris op Examenblad.nl gepubliceerd. Zie voor de datum
waarop deze beschikbaar zijn de activiteitenplanning bij deze
septembermededeling.

Nadere informatie pilot in
examensoftware Facet

Het CvTE is nog steeds voornemens om de centrale examens dans
GL/TL in de toekomst in Facet aan te bieden in plaats van in
Autoplay. Tijdens de pilot van examenjaar 2018 bleek Facet nog niet
naar behoren te werken. De werking van Facet is inmiddels
verbeterd, maar toch is besloten de verplichte invoering van Facet
nog met een jaar uit te stellen. Hiervoor vindt dit schooljaar opnieuw
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een pilot dans GL/TL plaats op de reguliere afnamemomenten in
mei, zie examenrooster 2019.
De wijze van afname is voor Autoplay en Facet hetzelfde. In
Autoplay/Facet worden de bronnen en de vragen getoond. De
kandidaat schrijft zijn antwoorden op de uitwerkbijlage en ook de
correctie vindt plaats op papier. Tijdens de correctie kan de docent
het examen inzien via de oefenomgeving van Facet.
Verklanking
Voor de kunstvakexamens in Facet geldt dat alle kandidaten
verklanking mogen gebruiken net zoals bij de examens in Autoplay.
Het is belangrijk dat kandidaten met een leesbeperking in de Proef
op de Som ook met de verklankingssoftware in Facet oefenen zoals
vermeld in de brochure ‘Centrale examens kunstvakken in Facet
2019’.
Voor het vervangen van de software Autoplay door Facet zijn
verschillende redenen. Zo kan de software Autoplay niet op Mac en
Linux worden gebruikt, terwijl dit bij Facet geen probleem vormt.
Ook correctoren lopen bij Autoplay tegen dit probleem aan bij het
raadplegen van het examen voor correctie. Daarnaast is de keuze
voor één examensysteem beter voor de beheersbaarheid en
organisatielast voor zowel de examenmakers als de scholen.
Meedoen aan de pilot?
Voor een zorgvuldige invoering van de centrale examens dans GL/TL
in Facet is het van groot belang dat er voldoende scholen meedoen
aan de pilot. U kunt zich voor de pilot dans GL/TL in Facet
aanmelden via het formulier ‘opgave aantal kandidaten’ van DUO.
Meer lezen over de pilot?
Raadpleeg de ‘Brochure pilot kunstvakken in Facet 2019’.

Bijzonderheden

Het centraal examen dans GL/TL bestaat uit een aantal
vragenblokken naar aanleiding van voorstellingen.
Fall-back in de vorm van een PDF-document en bronnen
Deze vorm van fall-back wordt ingezet indien er een technische
storing is tijdens de examenafname in Facet voor Mac en Linux of als
er een probleem is bij een kunstvakexamen dat in Autoplay wordt
afgenomen. Als er gewerkt wordt met PC’s met Windows bij de
afname van de examens in Facet, dan vormt Autoplay de fall-back.
De bestanden van de fall-back in de vorm van een PDF-document en
bronnen worden in een beveiligd zip-bestand via de portal van Cito
aangeboden. Het zip-bestand mag één werkdag vóór afname van
het betreffende examen op de computers van de kandidaten worden
klaargezet. Scholen ontvangen in de tweede week van april hierover
van Cito een brief met nadere informatie.
Publicatie na afname:
Net als bij de meeste andere schriftelijke centrale examens het geval
is, wordt het centrale examen dans 2019 na de afname integraal
gepubliceerd op www.cito.nl. De videofragmenten in Autoplay
worden als zipbestand gepubliceerd.
Status van het correctievoorschrift: regelgeving
Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het
correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege
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wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het
correctievoorschrift.
Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een
onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket
via het contactformulier op www.examenloket.nl.
Ontvangen van
vakspecifieke mailings

Voor uw taak als examinator (corrector) van de centrale examens is
het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Dat kan via een
persoonlijke pagina op Examenblad. Via deze pagina ontvangt u
inhoudelijke en formele informatie over de centrale examens van uw
vak op maat, zoals bijvoorbeeld een test met het correctievoorschrift
of een enquête over een conceptsyllabus. Hebt u als docent nog
geen persoonlijke pagina op Examenblad.nl waardoor u de mailings
niet rechtstreeks ontvangt, laat u zich hiervoor dan registreren door
uw examensecretaris.
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