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Geachte heer, mevrouw, 

 

Meer kandidaten dan ooit hebben bij hun centraal examen in 2012 gebruik 

gemaakt van de computer. De afname van de digitale centrale examens is op veel 

scholen echter onrustig verlopen. Op ongeveer twintig scholen heeft de Inspectie 

zelfs een of meer digitale afnames geheel of gedeeltelijk ongeldig moeten 

verklaren. In totaal trof dit ongeveer 200 kandidaten. Het CvE vindt dit niet 

acceptabel, omdat - ongeacht de vorm - voor alle centrale examens geldt dat de 

afname op alle scholen goed moet kunnen verlopen.  

 

In het belang van de kandidaten en om de druk op het totale centraal 

examensysteem beheersbaar te houden heeft het CvE daarom voor de centrale 

afnameperiode in 2013 een aantal maatregelen getroffen. De notitie die bij deze 

brief is gevoegd beschrijft alle maatregelen. De meest ingrijpende licht ik er hier 

uit. Het CvE heeft besloten tijdelijk te stoppen met digitale centrale examens 

met een vast afnametijdstip*. De belangrijkste reden is dat de kandidaten bij 

deze examens bij grote storingen geen uitwijkmogelijkheid hebben, zoals bij de 

flexibele digitale centrale examens wel het geval is.  

 

We realiseren ons dat dit besluit teleurstelling zal oproepen. Met name de 

docenten en ontwikkelaars die veel enthousiasme en tijd in deze ontwikkeling 

stopten zullen dit ervaren als een stap terug. 

De koers die het CvE heeft uitgezet verandert echter niet. Met de komst van het 

nieuwe computer examensysteem (CES) pakken wij de draad weer op. De zorg 

voor een goed verlopende afname, zonder stress voor kandidaten en 

schoolfunctionarissen, moet nu eenmaal het zwaarst wegen. 

Wij vertrouwen erop dat deze brief en bijgevoegde notitie u voldoende informatie 

bieden om uw school in staat te stellen de voorbereiding op de centrale examens 

en de rekentoets VO te treffen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

G.L. van Lonkhuyzen, 

Directeur  

 

 

* Bij de centrale examens kunst algemeen, muziek, dans en drama wordt het 
uitgangsmateriaal nog wel met behulp van de computer aangeboden. Zie de notitie. 
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Het College voor Examens (CvE) heeft na de evaluatie van de digitale centrale 
examens 2012 voor 2013 een aantal maatregelen genomen.   
 
Leeswijzer 

Paragraaf 1 is een terugblik op 2012. In paragraaf 2 worden de maatregelen 
gepresenteerd in het perspectief van 2013. In paragraaf 3 staat samengevat 
welke vakken gevolgen ondervinden van de maatregelen. Aan het eind van de 
notitie wordt kort vooruit gekeken naar de rekentoets VO (paragraaf 4) en naar de 
nieuwe examensoftware, CES (Computer Examen Systeem), die op termijn 
gebruikt zal worden bij alle centrale toetsen en examens (paragraaf 5).   
 
 
1. Terugblik op het examenjaar 2012 – evaluatie 
Meer kandidaten dan ooit hebben bij hun centraal examen in een of meer vakken 
gebruik gemaakt van de computer. De meest in het oog springende examenvorm 
daarbij is die van het CBT-examen (Computer Based Test). Dit is een examen 
waarbij de leerling de vragen op het scherm ziet en de antwoorden via de 
computer geeft. Ook de correctie vindt via de computer plaats. De CBT-examens 
zijn afgenomen in ExamenTester 2.9. 
Met de introductie van de rekentoets VO neemt dat aantal nog verder toe. CBT-
examens zijn nog niet verplicht maar worden dat wel. Het CvE stimuleert de 
deelname vanwege de meerwaarde die deze examenvorm nu al biedt.1   
 
De afname van de CBT-examens is in 2012 onrustig verlopen. Enkele oorzaken die 
naar voren kwamen uit de evaluatie:  
� ExamenTester bleek niet stabiel genoeg. Het programma kende onderbrekingen 

tijdens de afname.   
� Er zaten onvolkomenheden in de packages.2  
� De Flash-applicaties3 zorgden soms voor storingen.  
� Er deden zich ongewenste interferenties voor tussen de examensoftware en het 

ICT-netwerk van de instelling.  
� Op sommige scholen bleek de centrale processor unit (CPU) in het netwerk van 

de school te zijn volgelopen.  
 
De CBT-examens zorgden op te veel scholen voor problemen voor 
examensecretarissen, systeembeheerders, docenten/surveillanten en bovenal voor 
kandidaten. Op ongeveer 20 scholen heeft de inspectie één of meer afnames 
geheel of gedeeltelijk ongeldig moeten verklaren. In totaal trof dit ongeveer 200 
kandidaten. Het CvE vindt dit onacceptabel veel. 
Gelukkig verliep de afname op veel scholen wel goed en stond de inhoudelijke 
kwaliteit van de CBT-examens niet ter discussie. 

                                                
1 In de brochure De computer bij de centrale examens, Duidelijk_digitaal_4 (september 2011) wordt het 
beleid van het CvE beschreven. Zie www.cve.nl kies: ‘Onderwerpen’ en ‘Digitale examens’. 
2 De bestanden met de examendocumenten. 
3 In het vrij beschikbare programma Flash kunnen animaties gemaakt worden. Een deel van de opgaven 
bevat een Flash-applicatie. Bijvoorbeeld voor het tekenen van een grafiek of om een voltmeter te 
simuleren.  
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2. Vooruitblik op het examenjaar 2013 – maatregelen    

De uitgangspunten voor het beleid van het CvE met betrekking tot de digitale 
centrale examens zijn NIET veranderd:  
♦ Een CBT-examen gebruiken als dat een meerwaarde heeft ten opzichte van een 

papieren cse. 
� bij de CBT-examens met een vast afnametijdstip in GL/TL, havo en vwo is 

dat een vakinhoudelijke meerwaarde; 
� de flexibele CBT-examens in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

(BB en KB) hebben een pedagogisch-didactische meerwaarde doordat de 
school de afnametijdstippen zelf kan bepalen en afstemmen op de 
behoeften van de eigen leerlingen.  

♦ Uniforme examensoftware voor alle CBT-examens.   
De ontwikkeling van het nieuwe Computer Examen Systeem (CES, paragraaf 5) 
verloopt volgens plan.   
Ongeacht de vorm geldt voor alle centrale examens dat de afname op alle scholen 
goed moet kunnen verlopen. Om dit te kunnen realiseren zijn op het gebied van 
de CBT-examens 2013 de volgende maatregelen getroffen.  
 
a. Nieuwe versie examensoftware 

In het schooljaar 2012/2013 vervangt ExamenTester 2.10 de versie 2.9. Ter 
voorkoming van het onderbreken van toetsafnames zijn verbeteringen 
aangebracht, getest en doorgevoerd. Een onafhankelijk bureau heeft een audit 
uitgevoerd en de verbeterde stabiliteit van versie 2.10 bevestigd. 
Volledigheidshalve wordt er nog een extra veldtest uitgevoerd bij met name die 
scholen die problemen ondervonden met 2.9.  
 
b. Flexibele CBT-examens: beperking Flash-applicaties 
De flexibele CBT-examens in BB en KB bieden door hun flexibiliteit meerwaarde in 
pedagogisch-didactische zin. Bij deze examens is vakinhoudelijke meerwaarde 
geen doelstelling. Veel Flash-applicaties die nu deel uitmaken van CBT-examens 
BB en KB zijn niet strikt noodzakelijk. Daarom wordt het Flashgebruik in deze 
CBT-examens beperkt en de controle op de werking van de Flashes verbeterd.   
 
c. Flexibele CBT-examens: noodzakelijke terugval naar papieren cse’s in BB en KB 

in geval van problemen 

Het CvE heeft besloten dat de afnameperiode voor de flexibele CBT-examens BB 
en KB op 1 april 2013 zal beginnen.  
Scholen kunnen als gevolg van dit besluit rekening houden met eventuele terugval 
naar papieren cse’s. Dat kan door de flexibele CBT-examens in te plannen vóór de 
vaste afnametijdstippen4 van de papieren cse’s. Wanneer een digitale afname 
mislukt en een school onvoldoende vertrouwen heeft in een goed verloop van een 
digitale afname op een later tijdstip dan is deelname aan het papieren-eerste-
tijdvak-cse nog mogelijk. 
 
Alle scholen zullen zowel de flexibele CBT-examens als de (pdf’s ten behoeve van) 
papieren cse’s BB en KB ontvangen. Terugval naar het papieren cse is dan 
mogelijk tot het tijdstip waarop het papieren cse is ingeroosterd.  
Nadere details zullen worden vermeld in de voorlichtingsbrochure Flexibele en 
digitale centrale examens BB en KB 2013 die in september 2012 verschijnt en in 
de komende Septembermededeling voor 2013. 
 
Hoewel het CvE hoopt en verwacht dat BB- en KB-scholen zullen kiezen voor de 
flexibele CBT-examens, kunnen de scholen, zolang er nog met ExamenTester 
gewerkt wordt, ook van meet af aan kiezen voor papieren cse’s. Deze scholen zijn 
dan wel gebonden aan de vaste examenzittingen volgens het examenrooster van 
het CvE.  
 

                                                
4 Zie het examenrooster van het CvE op Examenblad.nl. 
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d. Tijdelijk een stapje terug  

Om de risico’s te verminderen heeft het CvE besloten om de CBT-examens in 

ExamenTester met een vast afnametijdstip tijdelijk stop te zetten. Tijdelijk. Een 
stapje terug om straks een verantwoorde sprong voorwaarts te maken. Het CvE 
heeft daar twee hoofdredenen voor:  
 
1. Risicobeperking voor de kandidaten. 
2. Beheersbaarheid van het centraal examensysteem.  
 
Ad 1 
Bij een CBT-examen met een vast afnametijdstip is de schade van een mislukte 
afname groot voor de betrokken kandidaten en de scholen. De leerling wordt in 
zo’n geval doorverwezen naar het tweede tijdvak. Hoewel een zeker risico altijd 
ingecalculeerd moet worden bij (digitale) examens vindt het CvE de negatieve 
effecten van een mislukte afname van een CBT-examen met een vast 
afnametijdstip op dit moment ontoelaatbaar hoog. Het CvE en zijn ketenpartners 
staan voor zorgvuldig samengestelde en uitvoerbare centrale examens met een 
minimale kans op verstoring. De ontwikkeling binnen ExamenTester, nu versie 
2.10, maakt de kans op een mislukte afname aanmerkelijk kleiner. Toch wil het 
CvE geen risico nemen met de CBT-examens met een vast afnametijdstip.  
 
Ad 2 
De tijdelijke stop biedt kansen, werkruimte, voor verdere ontwikkeling van het 
centraal examensysteem. Om het centraal examensysteem, inclusief alle 
vernieuwingen, beheersbaar te houden, doet het CvE op het gebied van de CBT-
examens met een vast afnametijdstip tijdelijk een stap terug.  
Beperking van de productielijnen die nu aandacht vragen geeft de mogelijkheid 
om te focussen op de noodzakelijke verdere ontwikkeling van het centraal 
examensysteem, zodat een betere, verdere ontwikkeling kan worden gemaakt.  
 
e. Rol en de verantwoordelijkheid van de directeur  

De directeur is verantwoordelijk voor de afname van het centraal examen. Voor 
de CBT-examens is dat niet anders dan voor de papieren cse’s en de cspe’s.  
In de nieuwe voorlichtingsbrochure (verschijnt september 2012) zal het testtraject 
dat iedere school voorafgaand aan de afname van CBT-examens doorloopt 
opnieuw beschreven worden. Nieuwe aanbevelingen zullen worden toegevoegd. 
Deze moeten de kans vergroten dat een goed verlopen testtraject ook zal 
betekenen dat de echte afname goed verloopt. Gezien het risico van onvoorziene 
interferentie tussen de examensoftware en het ICT-netwerk van de school is dit 
nog geen 100% garantie. Op enkele scholen constateerden examensecretarissen 
en systeembeheerders deze interferentie weliswaar, maar zetten het CBT-examen 
toch door uit betrokkenheid of omdat ze terugval op papier mogelijk als nederlaag 
ervaren. Vanuit uw verantwoordelijkheid als directeur kan het besluit terugval op 
papier voor een goed verloop van de afname echter noodzakelijk zijn.  
Daarom gaan wij u vragen om middels uw handtekening te bevestigen dat u 
kennis heeft genomen van de aandachtspunten voor de directeur in de nieuwe 
voorlichtingsbrochure. 
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3. De maatregel en de gevolgen voor de vakken   

Wat betekent bovenstaande beslissing concreet voor schoolleiding, 

examensecretaris en betrokken docenten?  
 
� Voor de kunstvakken in vwo, havo en GL/TL betekent dit dat alle scholen 

gebruik moeten maken van de examenvorm met een Autoplay- of een audio-
cd-rom bij muziek havo en vwo. Deze centrale examens waren altijd al 
identiek aan de CBT-examens, zodat er voor deze vakken niet aan 
vakinhoudelijke meerwaarde wordt ingeboet.  

� Over het CBT-examen Frans KB met een vast afnametijdstip zal informatie 
worden verstrekt via de komende Septembermededeling.  

� Biologie GL/TL en aardrijkskunde havo worden voorlopig niet als CBT-
examen aangeboden.  

� De ontwikkeling van het CBT-examen nask1 GL/TL stopt sowieso. Het CvE 
heeft uit de evaluatie van de pilot-fase moeten concluderen dat de 
vakinhoudelijke meerwaarde ten opzichte van het papieren cse onvoldoende is 
aangetoond.  

 
4. Rekentoets VO 
In 2013/2014 wordt de rekentoets VO onderdeel van het eindexamen. De 
rekentoets VO wordt geïntroduceerd als flexibele CBT-toets met mogelijkheden 
voor de scholen om de afname zelf in te plannen. In de pilot van maart 2013 
wordt met ExamenTester 2.10 gewerkt. Alle scholen kunnen aan deze pilot 
meedoen.  
Informatie over de pilot van 2012 is te vinden op www.cito.nl.5 Informatie over de 
pilot van 2013 wordt eveneens via deze website verstrekt.  
 
 
5. Nieuwe Computer Examensysteem (CES) 

Het nieuwe Computer Examen Systeem CES heeft een aantal voordelen ten 
opzichte van ExamenTester. Zo ondersteunt CES zowel online als offline afnamen 
op meerdere platforms (Windows, Mac, Linux). Ook is de verwachting dat de 
installatielast op scholen zal afnemen door een centrale manier van installeren en 
door het automatisch downloaden van examenbestanden.  
In de loop van het schooljaar 2012/2013 wordt CES op zijn werking beproefd op 
een klein aantal scholen. Op basis van die ervaringen wordt CES aangepast. 
Tevens stelt het CvE een planning op voor de wijze waarop ExamenTester in de 
schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 vervangen wordt door CES. Dat gebeurt in 
overleg met een klankbordgroep van examensecretarissen van VO-scholen.  
Met de introductie van CES wordt de doelstelling van uniforme, stabiele 
examensoftware voor alle centrale CBT-toetsen en -examens gerealiseerd. Dit 
betekent dat een alternatieve vorm voor de vakken met een digitaal centraal 
examen niet langer nodig is. 
 

 

                                                
5 Zie www.cito.nl, kies ‘voortgezet onderwijs’ en vervolgens ‘rekentoets VO’. U vindt hier 
onder meer voorbeeldtoetsen en informatie over de normering van de rekentoetsen VO. 
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