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Management samenvatting 

In het licht van de wens bij IB-Groep om een visie te ontwikkelen op computer based 
testing (hierna: CBT) en haar rol hierin heeft Dialogic voor IB-Groep een strategische 
verkenning uitgevoerd van CBT binnen en buiten het onderwijsveld, en in het buitenland. 
In het verlengde van deze verkenning heeft Dialogic enige strategische overwegingen 
benoemd. 

Voor- en nadelen, barrières en voorwaarden 

Als voornaamste voordelen van CBT worden genoemd: (1) meer flexibiliteit, (2) inhoudelijk 
betere toets(ingsmogelijkhed)en (bijvoorbeeld door toepassing van rich media), (3) CBT 
als trigger voor een meer continue benadering van toetsen, (4) meer efficiency (digitale 
distributie, versioning, geautomatiseerde tijd- en plaatsonafhankelijke correctie), (5) 
kostenbesparing (hergebruik van vragen), (6) geringere beheerslasten (centrale 
aanmelding en inplanning), (7) CBT als trigger voor keteninformatisering (aansluiting op 
andere ketenstappen), en (8) snellere feedback van toetsresultaten. 

Er zijn ook nadelen: (1) grotere fraudegevoeligheid (maar voorstanders noemen CBT ook 
juist fraudebestendig), (2) behoefte aan een grote batterij gelijkwaardige, robuuste 
vragen, (3) grote investeringen (ontwikkeling van software, item banking, pre-testing, 
vergelijkbare toetsen, security, certificering), (4) centralisatie (die voor scholen niet steeds 
gewenst is), (5) kostbaar maatwerk in CBT, en (6) minder flexibiliteit in volgorde van 
beantwoording (voor zover CBT toetsen met vaste vraagvolgorde werken).  

Hoe de afweging tussen voor- en nadelen in de praktijk uitvalt en of CBT financieel echt 
interessant is, is onduidelijk. Tegenover het interessante potentieel aan kostenbesparingen 
in de distributie van examens en het hergebruik van opgaven staan in de aanloopperiode 
eenmalige substantiële investeringen in de ontwikkeling van grotere item- en opgavenban
ken. Bovengenoemde voordelen manifesteren zich vermoedelijk wel sterker bij web-based 
CBT dan bij hybride (client/server based) CBT (zie 1.4). In feite vormt web-based CBT ten 
opzichte van hybride CBT een volgende generatie toepassing. 

Als barrières voor de invoering van CBT worden genoemd: (1) algemene veranderings
moeheid in de onderwijswereld (door voortdurende verandering), (2) de relatief gebrekkige 
ICT uitrusting op scholen, (3) de spanning tussen centrale examinering – in beginsel 
inherent aan CBT – en de voorkeur bij scholen voor decentrale schoolexamens.  

Daarnaast zijn als randvoorwaarden c.q. succesfactoren voor CBT invoering genoemd: (1) 
level playing field (voor alle kandidaten gelijke omstandigheden), (2) optimale beveiliging 
(fraudebestendige toepassing, geheimhouding van examens en data-integriteit), (3) een 
voldoende robuust CBT systeem (ongestoord examenproces en gegarandeerde opslag van 
antwoorden), (4) adequate technische voorzieningen op scholen, (5) adequate 
voorzieningen voor authenticatie, autorisatie en accountability, (6) goede afstemming 
tussen werkprocessen en informatiesystemen tussen alle relevante ketenpartijen en het 
CBT systeem, (7) stabiel onderwijs, constructieve opstelling ten opzichte van CBT, 
toepassing in vakken met voldoende gestructureerde leerstof, en (8) gekwalificeerde 
docenten, goed op CBT voorbereide leerlingen en docenten, en “zichzelf verkopende” 
toepassingen van CBT. 

In het onderwijsveld doen zich in feite in termen van de examendistributie twee 
hoofdvarianten van CBT voor: (a) hybride examinering, waarbij de examencomputers 
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tijdens het examen niet direct aan Internet ‘hangen’, maar een server als schakel fungeert 
tussen het Intranet waarop de leerling computer is aangesloten en de landelijke 
examenserver, en (b) real-time web-based examinering, waarbij het examenproces in zijn 
geheel via Internet verloopt (zoals in mei 2005 getest in een IB-Groep pilot bij zeven Vmbo 
TG-scholen, zie 3.1). Variant (b) kan als relatief geavanceerd worden aangemerkt en ligt 
meer in lijn met de dominante ontwikkelingen op de markt richting web-based applicaties 
en diensten. CBT op basis van lokale architectuur (lokale opslag van data, lokale executie) 
lijkt derhalve weinig toekomstvast. In de meeste CBT toepassingen in de onderwijswereld 
is sprake van variant (a). 

Buiten het (regulier) voortgezet onderwijs wordt de ontwikkeling van CBT 
examensystemen primair gedragen door marktpartijen zoals de ontwikkelaars en 
leveranciers. Daarnaast doen brancheorganisaties relatief veel aan CBT, in Nederland 
bijvoorbeeld in de bouw (4.1), de administratieve (4.2) en financieel-economische sector 
(4.5), de procesindustrie (4.6) en in het brandweer- en rampbestrijdingsonderwijs (4.8). In 
de hightech wereld heeft certificering middels CBT examens zich ontwikkeld tot een 
belangrijke nevenbron van inkomsten, voor bijvoorbeeld Novell en Microsoft. Deze partijen 
ontwikkelen in eerste instantie nieuwe software, vervolgens het daarbij behorende 
lesmateriaal, en tenslotte ook de toetsen waarmee de certificering is verankerd. 

Vrijwel steeds gaat het om hybride examinering in toetscentra. Bij gebrek aan goed 
werkende en betrouwbare elektronische systemen voor authenticatie van examenkandida
ten, vindt deze voor examinering cruciale stap nog steeds face-to-face plaats. De meest 
geavanceerde CBT toepassingen worden om die reden gecombineerd met dedicated test 
centra. 

Buiten Nederland is breed gezocht naar interessante buitenlandse good practices op het 
gebied van CBT. Opvallend is de relatieve voorloperpositie van de Verenigde Staten. Het 
beeld dringt zich op dat “er – afgezien van de VS – niet zoveel gebeurt op het gebied van 
CBT, in elk geval niet in West Europa. In het buitenland zijn vermoedelijk op dit gebied 
geen initiatieven van een enigermate vergelijkbare schaal”. Dominante internationale 
leveranciers van soft- en hardware oplossingen voor het afnemen van computer-based 
examens zijn Prometric en ETS, die via partnerverbanden toegang hebben tot uitgebreide 
netwerken van (duizenden) decentrale testlocaties, zowel fysieke testcentra als websites 
waarop kandidaten kunnen inloggen voor het afleggen van een examen.  

Strategische overwegingen. Aansluitend op de verkenning geven we de volgende 
overwegingen mee voor de invoering van CBT: 

- Volg een olievlekstrategie: voer CBT per type onderwijs gefaseerd in, rekening 
houdend met het streven naar meerdere examenmomenten. Kies op basis van 
ervaring met gerichte experimenten beredeneerd voor vervolgstappen om zo risico 
te reduceren en kwaliteit van het examenproces te continueren. Combineer deze 
strategie met stapsgewijze invoering van CBT in scholen en andere partijen die 
daar “klaar” voor zijn en met voldoende intern draagvlak voor CBT invoering. 

- Houd rekening met grote verschillen in ICT readiness en maturity tussen scholen, 
onderwijstypen. Op een relatief homogeen segment van het examensysteem gefo
custe initiatieven maken meer kans van slagen (beter inspelen op kenmerken van 
dat segment, minder kostbaar, minder afbreukrisico). 

- Speel in op mogelijke voordelen. CBT risicoarm en toch voortvarend invoeren kan 
door zorgvuldig te kiezen voor toepassing in die geledingen van het onderwijssys
teem waar basiscondities voor CBT invoering relatief gunstig zijn (bijvoorbeeld een 
aantal voorloperscholen, in het Vwo/Havo), waar CBT gewenst is en waar de evi-
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dente voordelen bij voorkeur neerslaan bij die geledingen in het onderwijsbestel 
die er het meeste baat bij hebben (bijvoorbeeld docenten). Zet CBT bijvoorbeeld 
primair in om de behoefte aan meer flexibiliteit in de examenketen te faciliteren 
(bij de staatsexamens op meerdere momenten in het jaar). En in een goed geko
zen groepje voorloperscholen met een voldoende gunstige uitgangssituatie.  

- Daag het vernieuwingsvermogen van scholen uit. Beloon partijen (bijvoorbeeld 
scholen) die hun nek uitsteken ten gunste van CBT, met een beperkte en op CBT 
invoering gerichte financiële bijdrage.1 Zo worden scholen geselecteerd die “al in 
de goede stand staan” voor CBT en met een voorstel komen waarvoor ze zelf ge
motiveerd zijn. 

- Benut het rich media potentieel van CBT. Door toetscontent met audiovisuele 
informatie, simulatietools, etc. te verrijken wordt een deel van de meerwaarde van 
CBT verzilverd. 

- Bouw CBT in staatsexamens rond toetscentra. Zolang we geen adequaat mecha
nisme voor de authenticatie van examenkandidaten hebben, zal CBT vermoedelijk 
blijven steken in online distributie, verwerking en correctie van examenopgaven, in 
toetscentra en niet volkomen plaatsonafhankelijk. Zolang vindt de voor examine
ring cruciale authenticatiestap nog steeds face-to-face plaats. Logischerwijs worden 
de meest geavanceerde CBT toepassingen om die reden gecombineerd met dedica
ted test centra. Bouw daarom langs deze lijn verder aan fraudebestendige condities 
van CBT in test centra. Dit geldt in het bijzonder voor de afname van staatsexa
mens, op meerdere afnamemomenten in het jaar, binnen een acceptabel 
kostenkader. Combinatie van CBT staatsexamens – om te beginnen in januari en 
augustus – met inburgeringexamens en NT2 examens ligt hier voor de hand. Gelet 
op de potentiële winst, lijkt een focus op web-based CBT toepassing hier de te pre
fereren optie.  

- Definieer daarnaast met een niet te grote, homogene groep VO voorloperscholen 
een pilot web-based testing. Deze vervolg pilot zou moeten aansluiten op de eerder 
uitgevoerde pilot waarin een proef is uitgevoerd met de relatief geavanceerde web
based toepassing van CBT in een aantal Vmbo scholen (zie 3.1). 

- Kies een stabiele context voor de invoering van CBT. Een belangrijke voorwaarde 
voor brede invoering van CBT is stabiel onderwijs. Aan deze voorwaarde is in Ne
derland thans veelal niet voldaan. Voortdurende veranderingen hebben veel 
onderwijsmensen bovendien kopschuw gemaakt voor verandering. Het is daarom 
raadzaam de invoering van CBT examens te richten op die segmenten van het on
derwijs waarin de gewenste stabiliteit wel aanwezig is, waar men zich constructief 
opstelt ten opzichte van CBT, waar sprake is van voldoende gestructureerde leer
stof (rekenen, topografie), vaste eisen waaraan voldaan moet zijn, en waar in de 
scholen aan randvoorwaarden is voldaan (docenten, infrastructuur, etc.). 

� 

Vergelijk het Universum Programma van het Platform Bèta Techniek. Scholen die zich hebben 
gekwalificeerd voor dit programma, ontvangen jaarlijks een bijdrage van €30.000 waarvan ze de 
besteding in hoge mate zelf kunnen bepalen, zolang maar de zaak van (de beoogde) hogere in- en 
doorstroom van bèta’s wordt nagestreefd.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond  

Al geruime tijd zorgt de opkomst van ICT en computers voor vaak ingrijpende veranderin
gen in maatschappelijke, economische en ook onderwijsprocessen. Door digitalisering 
komen er naast de gangbare papieren examens ook examenprocessen waarin de computer 
een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij de ontwikkeling van toetsen, de verrijking van 
toetscontent, het afnemen, verwerken en beheren van toetsen, de uitwisseling van 
toetsinformatie tussen partijen in examenketen. In deze keten versterken ontwikkelingen 
zoals leerlingvolgsystemen, E-dossiers, en E-portfolio’s de digitalisering van het 
onderwijsproces in algemene zin en daarbinnen het toetsingsproces in meer specifieke zin. 
Drijfveren zijn de het streven naar grotere efficiency, meer toegevoegde waarde en hogere 
kwaliteit.  

Medio 2005 hebben de voornaamste ketenpartners in de centrale examinering in het 
voortgezet onderwijs (VO) – te weten CEVO, Cito Groep en Informatie Beheer Groep 
(hierna IB-Groep) – een gezamenlijke discussienotitie uitgebracht met daarin een 
toekomstbeeld van de wijze van examineren in 2012. Daarin zal naar verwachting 
examinering met behulp van de computer een belangrijke plaats innemen. Niet alleen de 
wijze van examinering, maar ook onderliggende processen zoals examenconstructie, 
logistiek, distributie en organisatie kunnen anders – veelal efficiënter – ingericht worden. 
In dit licht wil IB-Groep zich strategisch oriënteren op haar mogelijke toekomstige rol in 
het domein van onderwijsgerelateerde elektronische dienstverlening. 

Momenteel regelt IB-Groep in opdracht van de minister van OCW de examenorganisatie en 
-logistiek (waaronder planning, locaties, materiële voorzieningen, correcties, uitslagen, 
etc.). IB-Groep onderzoekt hoe Computer Based Testing (hierna: CBT) examinering bij 
centrale examens en bij staatsexamens en in het voortgezet onderwijs ontwikkeld en 
geïmplementeerd kan worden, een en ander in samenspraak met OCW2, de CEVO, Cito 
Groep en de Staatsexamencommissie Vwo-Havo-Mavo. 

Daarnaast heeft het ministerie van Justitie aan de IB-Groep opgedragen om de 
inburgeringexamens te implementeren. Daarmee is afname van nog te ontwikkelen 
elektronische examineringdiensten door meerdere partijen in overheidsland dus denkbaar. 
Gegeven deze mogelijkheid dient de strategische verkenning zowel ontwikkelingen binnen 
het onderwijsveld als daarbuiten in ogenschouw te nemen. 

Tegen deze achtergrond wil IB-Groep een visie ontwikkelen op computer based testing 
(hierna: CBT) en de rol die IB-Groep hierin kan spelen. IB-Groep heeft daarom Dialogic 
verzocht een strategische verkenning rondom CBT binnen en buiten het onderwijs uit te 
voeren met aanduiding van enkele strategische opties, beslispunten en aanbevelingen voor 
de IB-Groep. 

� 

2 OCW heeft in “Koers VO” (OCW, 2005) voor het VO een aantal lijnen uitgezet die vanaf 2007 zullen 
leiden tot veranderingen in de uitvoering van het centraal examen. Kernbegrippen daarin zijn 
flexibilisering (meer maatwerk mogelijk maken) en computergebruik (gebruik van beeldschermexa
mens gebaseerd op opgavenbanken). 
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1.2 Onderzoeksvragen 

In deze strategische omgevingsverkenning staan de volgende drie hoofdvragen centraal: 

1.	 Welke ontwikkelingen op het gebied van CBT spelen er binnen het onderwijsveld? 
2.	 Welke ontwikkelingen op het gebied van CBT spelen er buiten het onderwijs en in 

de markt van aanbieders? 
3.	 Wat speelt er in andere landen op het punt van CBT? Waar zitten de ontwikkelin

gen waar we wat van kunnen leren? 

Daarnaast zullen we in het verlengde van deze vragen aandacht besteden aan een aantal 
strategische overwegingen die voor de positiebepaling van de IB-Groep van belang zijn. 

1.3 Aanpak 

Ter beantwoording van bovengenoemde onderzoeksvragen is in de eerste plaats een korte 
desk research fase uitgevoerd, bestaande uit: 

(a) een compacte internet search, gericht op identificatie van relevante documenten, 
onderzoeken en good (of best) practices, op het gebied van CBT; 

(b) een korte verkenning van de state of the art buiten Nederland, en 
(c) interviews met een beperkt aantal experts op het gebied van CBT (zie Bijlage 1). 

Voor de buitenlandverkenning is in eerste instantie gekeken naar landen waarvan op basis 
van hun track record op het gebied van e-learning en e-government kan worden 
aangenomen dat ze ook op het gebied van CBT voorop lopen. Daarbij is gedacht aan 
landen zoals Canada, de VS, Duitsland, Ierland, Denemarken en Zweden, als ook 
Vlaanderen. In tweede instantie – na een snelle internet scan – hebben we in overleg met 
de opdrachtgever gekozen voor een brede zoekstrategie, in plaats van een focus op basis 
van een strakke landenselectie.  

Tijdens en grotendeels parallel aan onderhavige omgevingsverkenning heeft Dialogic in 
opdracht van IB-Groep en Cito een nadere verkenning uitgevoerd van een – nog te 
ontwikkelen – landelijke CBT-systematiek voor de onderwijsexamenketen. Deze CBT-
systematiek moet processtappen in de examenketen alsook bedrijfsfuncties en 
werkprocessen van beide opdrachtgevers op termijn kunnen ondersteunen en koppelen 
binnen een overkoepelende architectuur – waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt 
van standaarden. De verkenning moet ertoe leiden dat de verschillende ketenpartners een 
gezamenlijk beeld kunnen ontwikkelen van de gewenste ontwikkelrichting voor bedoelde 
systematiek.3 4 

1.4 Begripsbepaling 

CBT vindt momenteel in uiteenlopende vormen plaats. Voor een deel gaat het op 
computertoepassingen in de centrale examens in de context van afgebakende pilots, deels 

� 

3 Zie Holland & Keller (2005). 
4 Door de gedeeltelijk overlappende focus hebben beide verkenningen – zowel de omgevingsverken

ning als de verkenning van een landelijke CBT systematiek voor de examenketen in het onderwijs 
– inhoudelijk aan elkaar toegeleverd. Dit komt tot uitdrukking in een inhoudelijke overlap in de 
rapportage van beide verkenningen.  
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gaat het ook om toepassingen in de reguliere examenketen. We laten hieronder een paar 
varianten kort de revue passeren.5 

In de eerste plaats worden onder de noemer Compex computerexamens afgenomen. Na 
drie jaar experimenteren in een groot aantal scholen, kunnen vanaf 2006 voor het eerst 
alle scholen daaraan deelnemen. In elk profiel op Havo en Vwo, en in elke sector van Vmbo 
TG is voor één vak een computerexamen beschikbaar. Deze examens bestaan voor een 
derde deel uit opgaven die met computerprogrammatuur gemaakt worden, en voor twee 
derde deel uit de gangbare opgaven op papier. 

Bij de IMEX-aanpak van computergebruik bij examens worden de examenopgaven gewoon 
op papier aangeboden. Bij sommige opgaven gebruikt de examenkandidaat het 
beeldscherm; bij andere vragen voegt het werken met het beeldscherm iets toe, 
bijvoorbeeld het aanbieden van audiovisueel materiaal, het werken met simulaties of 
ingewikkelde visualisaties, of het werken met vakspecifieke software (ICT en multimedia in 
het examen, etc. Deze toevoeging maakt in beginsel een verdieping van de toetsinhoud 
mogelijk. Door middel van de computer kan het toetsproces losgemaakt worden van 
enkele belangrijke beperkingen van het papier. Daarmee ontstaat ook beter zicht op het 
niveau van inzicht en vaardigheden van leerlingen. Strikt genomen gaat het hier niet om 
computerexamens, maar om “screen-enhanced” examens. De programmatuur draait op 
een lokale (client) PC. De IMEX-aanpak is inmiddels uit het experimentele stadium en is 
landelijk vrijgegeven. 

Bij computer based testing (CBT) vindt de examenafname geheel op de PC plaats; het 
examen wordt geheel via het beeldscherm aan de kandidaat aangeboden. De computer 
wordt hierbij dus ingezet ter vervanging van het papieren examen. Kenmerkend is de 
elektronische vastlegging van de antwoorden op de examenvragen. In de distributie van 
CBT-examens komen verschillende varianten voor, uiteenlopend van client-server lokaal 
(Compex) versus landelijk web-based (IB-Groep pilot). 6 In het laatste geval van CBT 
worden via Internet op een centrale plaats vragen aangeboden en antwoorden opgeslagen. 
Bij meerkeuzevragen kan de verwerking en correctie ook geautomatiseerd verlopen. 

Tijdens onze verkenning hebben we vastgesteld dat er enige spraakverwarring heerst rond 
de verschillende toepassingen van computers in de examenketen. Met het oog op de 
gewenste eenduidigheid in het gebruik van begrippen maken we hier onderscheid tussen 
examenafname en -distributie: 

Examenafname heeft betrekking op de afnameomgeving: de wijze waarop een 
examen wordt aangeboden aan en verwerkt door (uitvoering) een 
leerling. 

Examendistributie heeft betrekking op de wijze waarop een toets bij de ‘klant’ wordt 
gebracht, dat kan een school zijn, een landelijk of regionaal testcen
trum of een individuele leerling.  

Online examinering vinden wij een verwarrend begrip dat in het midden laat of het om 
digitale distributie, afname of beide gaat. Door afname en distributie te onderscheiden 
komen we trouwens ook andere varianten op het spoor, bijvoorbeeld de combinatie van 

� 

5 In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken op dit gebied. 
6 Zie Holland & Keller (2005), hoofdstuk 4. 
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digitale distributie (zoals verzending van een examen in PDF format naar scholen via 
beveiligde verbinding) met papieren executie (de school print examens uit). 

Ook de term “beeldschermexamen” achten we te algemeen. Het beeldscherm speelt 
voornamelijk een rol in de presentatie van examenopgaven, maar zegt weinig over de 
wijze van beantwoording (papieren of elektronische afname) noch over de distributie 
(installatie op een lokale client, beschikbaarstelling via een lokale client-server configuratie 
in een toetslocatie, of een volledig web-based/browser configuratie).  

In feite zijn in termen van examendistributie twee CBT hoofdvarianten te onderscheiden: 

•	 Real-time web-based examinering: het examenproces verloopt geheel via 
Internet. Verwerking van het examen zelf en correctie geschiedt met behulp van 
de pc, terwijl de afhandeling direct via Internet verloopt. Deze vorm van examine
ring is in mei 2005 getest in een IB-Groep pilot in zeven Vmbo TG-scholen. 

•	 Hybride examinering: de computers waarop de examenkandidaten werken, 
‘hangen’ tijdens het examen niet direct aan Internet, maar een server fungeert als 
schakel tussen het Intranet waarop de leerling computer is aangesloten en de lan
delijke examenserver. De communicatie tussen de leerlingcomputers en de 
landelijke examenserver verloopt via de intranetserver. Deze communicatie kan 
zowel binnen de examenperiode (bijv. dataopslag van de antwoorden) als daarbui
ten (bijv. ophalen van de toetsen) plaatsvinden.  

1.5 Leeswijzer 

De rapportage van deze verkenning is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 behandelen we 
eerst een aantal omgevingsfactoren. Daaronder vallen de beleidscontext voor zover van 
toepassing voor CBT (2.1), de spelers (2.2) in de examenketen (2.3), de voor- en nadelen 
die worden toegeschreven aan CBT (2.4), de barrières en voorwaarden voor succesvolle 
invoering van CBT (2.5) en de stand van zaken rond ICT in het VO (2.6).  

In hoofdstuk 3 komen vervolgens de ontwikkelingen op CBT gebied binnen het 
onderwijsveld aan de orde. We besteden daarbij aandacht aan een aantal (recent 
afgesloten en lopende) pilots met web-based examens (3.1), meer examenmomenten 
(3.2), ruimere inzet van computers bij centrale examens (Compex en IMEX; 3.3), en een 
aantal aan CBT gerelateerde ontwikkelingen zoals de Compex (3.4), digitale zelf
assessment voor docenten (3.5), digitale proefwerken (3.6), en oefenexamens via Internet 
(3.7). 

In hoofdstuk 4 gaan we in op ontwikkelingen op het gebied van CBT buiten de onderwijs
wereld. Achtereenvolgens komen aan de orde CBT ontwikkelingen in de bouw (4.1) en de 
administratieve sector (4.2), ontwikkelingen op het gebied van examenbanken (4.3 en 
4.4), CBT in de financieel-economische sector (4.5) en de procesindustrie (4.6), CBT 
toepassingen bij het theorie-examen voor het rijbewijs (4.7), in het brandweer- en 
rampenbestrijdingsonderwijs (4.8) en via de LOI (4.9). 

In hoofdstuk 5 komen een aantal buitenlandse ontwikkelingen aan de orde. De 
examenketen volgend, gaan we daarbij langs normeringinstellingen (5.1), beheer- en 
ontwikkelorganisaties (5.2), en internationale CBT aanbieders (5.3). 

We sluiten af met een aantal overwegingen van strategische aard (hoofdstuk 6). 
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2 Omgevingsfactoren  

In dit hoofdstuk zetten we een aantal omgevingsfactoren op een rij die van invloed zijn op 
de ontwikkeling van CBT in Nederland. We gaan hierna in op de volgende factoren: 

- de beleidscontext (2.1); 

- kernspelers in de examenketen (2.2); 

- de examenketen (2.3); 

- voor- en nadelen van CBT (2.4); 

- barrières en voorwaarden voor CBT (2.5), en 

- ICT in het onderwijs: stand van zaken (2.6). 

2.1 De beleidscontext 

In de beleidscontext van de ontwikkeling van CBT speelt “Koers Voortgezet Onderwijs – De 
leerling geboeid, de school ontketend” een centrale rol. Daarin is de kabinetsvisie op de 
toekomst van het voortgezet onderwijs verwoord. Deze visie handhaaft het huidige 
systeem van centrale examinering, maar beoogt wel een betere aansluiting van het 
examensysteem op het leerproces van de leerling en de ontwikkelingen in vervolgonderwijs 
en op de arbeidsmarkt. Trefwoorden in de visie zijn flexibilisering, mogelijkheden voor 
examinering in het voorexamenjaar en beperking van de stof en/of de omvang van het 
centraal examen. Tegelijkertijd wil de visie maatwerk bieden, civiel effect en kwaliteit 
garanderen en de examinering organiseerbaar houden. Vermindering van de beheerslast 
voor scholen en beperking van de kwetsbaarheid van het systeem zijn belangrijke 
uitgangspunten. Voor het veelgevraagde samenstellen van een portfolio biedt de opbouw 
van een examendossier in het kader van het Eindexamenbesluit al mogelijkheden (zie 
www.eindexamen.nl). Randvoorwaarde is dat zich  geen onoverkomelijke bezwaren 
aandienen in termen van organiseerbaarheid, regelgeving of financiële consequenties. 

Daarnaast speelt de Uitwerkingsnotitie Examens Koers VO een belangrijke rol (december 
2004). 7 Deze notitie werkt de visie uit en beschrijft een reeks van maatregelen, 
veranderingsplannen al in gang gezette projecten rondom de examens in het VO. Zes 
daarvan hebben direct betrekking op de examens Havo/Vwo. We noemen hier kort de 
ontwikkelingen die aansluiten op CBT. 

Meerdere examenmomenten per jaar 

In de eerste plaats is het voornemen van belang om meerdere examenmomenten per jaar 
in te voeren. In een vier jaar durende pilot (tot 2008) wordt nagegaan of dit mogelijk is in 
drie volwaardige tijdvakken: in januari, mei en augustus. De leerling krijgt zo het recht om 
jaarlijks drie keer in één of meer vakken centraal examen af te leggen. Daarmee vervalt de 
verplichting om op één moment in alle vakken examen af te leggen. Tijdens de pilot wordt 
ook onderzocht hoe en of tussentijdse instroom in het HO mogelijk is. Meer hierover in 3.2. 

� 

7 Zie http://www.minocw.nl/brief2k/2004/doc/59215b.pdf. 
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Meer inzet van computers bij centrale examens 

In de tweede plaats beoogt de uitwerkingsnotitie groeiende inzet van computers bij de 
centrale examinering. Zoals in 1.4 is aangegeven, lopen onder de noemer Compex een 
aantal experimenten en worden de IMEX examens (waarbij de computer wordt gebruikt 
voor het afspelen van multimediale bestanden) inmiddels landelijk aangeboden. Meer 
hierover in 3.3. 

2.2 Spelers in de examenketen 

We onderscheiden kernspelers en andere spelers in de examenketen. 

2.2.1 Kernspelers 

In de examenketen in het VO kunnen de volgende kernspelers worden onderscheiden 
(alfabetisch): 

� De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo – hier na 
CEVO (www.cevo.nl), primair verantwoordelijk voor de opdracht tot examencon
structie en vaststelling van de examens (incl. wijze van afname); 

� De Citogroep (www.cito.nl), primair verantwoordelijk voor de constructie van de 
examens; 

� De Informatie Beheer Groep (IB-Groep; www.ib-groep.nl), primair verantwoorde
lijk voor de logistiek en organisatie van het examenproces, en 

� De Staatsexamencommissie VHM8, verantwoordelijk voor de afname van de niet 
schoolgebonden VO (staats)examens. 

We bespreken elk van deze partijen hierna kort. 

CEVO 

CEVO werkt in hoge mate zelfstandig onder eindverantwoordelijkheid van de minister van 
OCW. De taak van CEVO is geregeld in het Eindexamenbesluit. Op grond daarvan heeft 
CEVO diverse regelingen vastgesteld: examenrooster, hulpmiddelen, regels voor de 
beoordeling van het examen.9 CEVO is primair verantwoordelijk voor de samenstelling van 
de examenopgaven. 

CEVO coördineert het geheel aan werkzaamheden rond de examens, in het bijzonder de 
inhoudelijke ontwikkeling en aanlevering van toetsvragen door groepen docenten. CEVO 
produceert zelf dus geen examenopgaven, maar geeft een gespecificeerde opdracht voor 
de productie van opgaven en toetsen voor het centraal examen aan de Citogroep. CEVO 
begeleidt daarnaast het productiewerk van de Citogroep. Uiteindelijk stelt iedere vaksectie 
het examen vast. Jaarlijks stelt CEVO na afloop van het examen de definitieve normering 
vast. Om de kwaliteit van de opgaven zoveel mogelijk te garanderen zet CEVO diverse 
instrumenten in, zoals correctie door onafhankelijke deskundigen en het normhandhaving
systeem (waarmee de moeilijkheidsgraad van opgaven wordt geschat). 

� 

8 Zie www.ib-groep.nl/particulier/Informatie/Examens/Staatsexamens/s80_Veelgestelde_vragen.asp. 
9 CEVO publiceert jaarlijks zgn. september- en maartmededelingen over de eindexamens waarin wordt 

beschreven waarop scholen moeten letten en hoe het centraal examen georganiseerd wordt. 
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Citogroep 

Citogroep is een – internationaal erkende – kernspeler op het gebied van valide en 
betrouwbaar meten en volgen van (leer)prestaties. De Citogroep ontwikkelt toetsen, 
examens en examensystemen voor het beoordelen van leerlingen, cursisten en van 
onderwijsleerprocessen en onderwijsystemen. In opdracht van de overheid ontwikkelt de 
Citogroep de centrale examens voor vmbo havo en vwo. Als expertisecentrum doet de 
Citogroep tevens onderzoek naar de centrale examens en adviseert over de vernieuwing 
daarvan. In die hoedanigheid is Cito onder meer ontwikkelaar en toepasser van Compex 
(in het Vmbo), dat aanvankelijk gebaseerd was op QMP (Question Mark Perception), maar 
inmiddels op de daarop gebaseerde Citotester (zie 3.4).10 

Informatie Beheer Groep 

De afdeling Examendiensten van IB-Groep is een dienstverlenende organisatie die zich 
richt op de uitvoering van grootschalige administraties en logistieke dienstverlening. 
Grootste opdrachtgever is OCW. Voor dit ministerie verzorgt de IB-Groep onder andere de 
logistieke uitvoering van de school- en staatsexamens, in nauwe samenwerking met de 
Citogroep, de CEVO, de Onderwijsinspectie en de Staatsexamencommissie. De afdeling 
examendiensten is verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en betrouwbaar administratief 
en organisatorisch ondersteunen van examens en de daarbij behorende examencommis
sies. Kernactiviteiten zijn: 

(a)	 instelling en ondersteuning van de examencommissies, organisatie van de 
examens; 

(b)	 uitvoering van de in de examenbesluiten en regelingen vastgelegde procedurele 
bepalingen; 

(c)	 administratieve en organisatorische begeleiding van scholen ter voorbereiding op 
de centrale examens; 

(d)	 inrichting van de pooling ten behoeve van de tweede correctie, en 
(e)	 financiële afhandeling richting examenbetrokkenen. 

Daarnaast gaat de IB-Groep ook over de NT2 (Nederlands als 2e taal) en de inburge
ringexamens voor Justitie. Deze examens vormen op voorhand een interessante 
combinatiemogelijkheid met de CBT afname van staatsexamens. 

Staatsexamencommissie Vwo–Havo-Mavo 

De Staatsexamencommissie VHM ressorteert rechtstreeks onder de minister van OCW en is 
daaraan verantwoording schuldig. De voorzitter wordt benoemd door de IB-Groep. De 
commissie opereert zelfstandig, maar is wel verbonden aan de IB-GROEP via het 
ambtelijke apparaat aldaar in de afdeling Staatsexamen VHM. De Staatsexamencommissie 
kan worden getypeerd als “een school die examens afneemt maar geen leerlingen heeft”. 
Haar kerntaak betreft het afnemen van examens van een brede schakering van – 
individuele – examenkandidaten die om sterk uiteenlopende redenen VO examen in een of 
meer vakken willen doen buiten de schoolcontext.11 Naast deze variatie in doelgroepen 

� 

10 Naast het onderwijs werkt Citogroep ook voor bedrijven (brancheorganisaties) aan toetsontwikkeling, 
examenlogistiek, certificeringtrajecten, competentiebeoordeling en trainingen, aangevuld met de 
verkoop van toetsen, methoden en het adviseren over evalueren. 
11 Bijvoorbeeld drop-outs, leerlingen in het speciaal onderwijs (bijv. gehandicapten), van particulier 

onderwijsinstellingen (zonder examenbevoegdheid), ouderen, militairen, buitenlanders, etc. 
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worden staatsexamens ook gekenmerkt door de afname op zeer veel verschillende 
plaatsen.12 

2.2.2 Andere spelers in de examenketen 

Naast bovengenoemde kernspelers kunnen ook een aantal spelers worden benoemd die 
weliswaar geen sleutelrol spelen in de examenketen, maar wel het beeld en de interactie 
tussen de spelers in de keten mede bepalen. We noemen hier kort de voornaamste 
“nevenspelers”. 

Schoolmanagers_VO 

Naast deze centrale spelers is ook Schoolmanagers_VO (www.schoolmanagersvo.nl) een 
belangrijke speler in examenland. Schoolmanagers_VO is de grootste landelijke vereniging 
voor managers in het VO waarvan 95% van alle VO scholen lid is. Schoolmanagers_VO is 
daarmee de belangrijkste vertegenwoordiger van schoolleiders in het VO. Haar 
kernactiviteiten zijn belangenbehartiging, beleidsondersteuning door praktijkgerichte 
projecten en adviezen, praktische trainingen en informatie-uitwisseling. Schoolmana
gers_VO is projectleider van de pilot Meerdere examenmomenten.13 Haar kerntaak daarin 
betreft het onderhouden van contact met scholen en met andere projectpartners (zoals 
CEVO, Citogroep, Tweede Fase Adviespunt, IB-Groep, Staatsexamencommissie). 

Uitgevers 

Uitgevers zijn in algemene zin vooral actief in het elektronisch aanbieden van materiaal ter 
voorbereiding op examens. Opvallend is de aanwezigheid van uitgevers op het gebied van 
proef- en oefenexamens (zie 3.7). In feite kan hun aanwezigheid op Internet vooral 
opgevat worden als het benutten van een additioneel, en vermoedelijk aan belang winnend 
verkoopkanaal. In het aanbieden van CBT examens zelf zijn uitgevers – met uitzondering 
van Sdu – doorgaans niet actief. 

Een interessante ontwikkeling op dit vlak zijn de digitale proefwerken die uitgeverij 
Wolters-Noordhoff vanaf volgend jaar aanbiedt. Daarmee kunnen scholen digitale 
proefwerken samenstellen en afnemen. Met het oog daarop heeft deze uitgever een dienst 
ontwikkeld waarmee docenten via Internet een proefwerken kunnen samenstellen, 
plannen, afnemen en na laten kijken. De uitgever stelt een “flinke tijdsbesparing voor 
leraren” in het vooruitzicht. De dienst wordt momenteel getest door diverse scholen. Na de 
zomer van 2006 kan elke school tegen betaling gebruik maken van de dienst. Meer 
hierover in 3.4. 

Ontwikkelaars 

Andriessen en Partners – een toonaangevende partij op het gebied van e-learning en 
examineren met uitgebreide ervaring met goed beveiligde14 cursussen via Internet (meer 
dan 40.000 deelnemers) en CBT examens (ruim 60.000 kandidaten) – heeft een IB-Groep 

� 

12 Denk aan afzonderlijke examenlocaties, scholen voor speciaal onderwijs, maar ook gevangenissen, 
marineschepen, all over the world. 

13 Ook wel genoemd 'spreiding van examens' en 'flexibilisering van examens'. 

14 De online diensten van A&P voldoen aan de “hoogste eisen ten aanzien van informatiebeveiliging


(BS7799) en kwaliteit (ISO 9001)” (www.andriessen.nl). 
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pilot (in opdracht van de Cevo) getest of het mogelijk is de organisatie en logistiek rondom 
examinering efficiënter te laten verlopen. Met behulp van een door AenP ontwikkeld 
examenformat zijn ruim 400 leerlingen van een zevental Vmbo-scholen web-based 
examens afgenomen voor de vakken Frans en Duits. Voor meer zie 3.1. Het examenformat 
in deze test wijkt “tamelijk fundamenteel” af van de door Cito ontwikkelde CitoTester. 

Op de internationale markt zijn vooral Education Testing Service (ETS) en Baltimore 
Prometric (beide Amerikaanse ondernemingen) belangrijke partijen op het gebied van de 
ontwikkeling van (digitale) assessment tests. Zo heeft ETS – in Nederland bekend van de 
TOEFL15 tests voor Engelse taalbeheersing – de 'ICT Literacy Assessment' ontwikkeld, een 
gestandaardiseerde “online” toets van de ICT-vaardigheden en computerkennis van 
studenten. 

ETS werkt structureel (sinds 1992) samen met Prometric (www.prometric.com) op het 
gebied van internationale (niet in de VS gevestigde) gecomputeriseerde levering van de 
bekendste examens in de academische wereld, zoals de TOEFL-test, GRE (Graduate Record 
Examinations) en GMAT (Graduate Management Admission Test). De partijen werken 
samen aan een hybride toetsmodel – op basis van computer én pen en papier – waarmee 
de kandidaten een toetsmethode selecteren op basis van hun locatie. Meer hierover in 
hoofdstuk 5. 16 

Een ander type ontwikkelaar – dat gelet op de beveiligingsproblematiek rond CBT relevant 
is – houdt zich bezig met technologieontwikkeling rondom antikopieerbescherming en 
tijdslimitering, en DRM17 (encryptie) technologie. Een interessante Nederlandse partij op 
dit gebied is VirtuosoMedia, een technologiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in 
beveiliging van digitale audio- en videocontent en -distributie. Op dit gebied heeft 
VirtuosoMedia onder andere “De VGMbox” ontwikkeld, een interactieve, tijdsgelimiteerde 
cursus gebaseerd op kennisoverdracht met videofragmenten die is beveiligd met DRM 
(encryptie) technologie. Betreffende cursus leidt op tot het VCA veiligheidscertificaat 
waarvan het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk instituut. Een demonstratie 
van de cursus is te zien op www.vgmbox.nl (zie ook 4.4). 

Open Universiteit 

Via Internet gedistribueerd studiemateriaal bevat steeds vaker toetsopgaven waarmee de 
student zelf kan kijken hoe het staat met zijn vorderingen. Zelftoetsing wordt ook steeds 
vaker ingezet bij de vaststelling van ingangsniveaus (intaketoetsing) van studenten. Op die 
manier is het mogelijk om studenten een maatwerkpakket aan te bieden waarmee ze 
eventuele hiaten in hun voorkennis kunnen wegwerken. Het Onderwijstechnologisch 
expertisecentrum (OTEC) van de Open Universiteit werkt al lange tijd met zelftoetsing, 
zowel in de vorm van voorkennistoetsen als in de vorm van voortgangstoetsen, en ook via 
Internet (zie 3.5). 

2.3 De examenketen 

In 2005 hebben omstreeks 194.000 kandidaten deelgenomen aan examens in het VO, als 
volgt verdeeld over:  

- Vmbo: 114.000 leerlingen (59%) 

� 

15 Test of English as a Foreign Language. 
16 Prometric blijft overigens met meer dan 4.800 toetscentra wereldleider als toetsleverancier. 
17 Digital Rights Management. 
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• gemengde en theoretische leerweg (GL en TL): 53.000 leerlingen (27%), 
• basisberoepsgerichte leerweg (BB): 33.000 leerlingen (17%), en  
• kaderberoepsgerichte leerweg (KB): 28.000 leerlingen (14%) 


- Havo: 47.000 leerlingen (24%), en  


- Vwo: 33.000 (17%). 

Examinering in het Nederlandse VO verloopt grotendeels via centrale examens (doorgaans 
in mei). Dit proces staat onder leiding van de scholen (examenformulieren worden per 
school op een zelfde tijdstip uitgereikt, weer ingenomen en gecorrigeerd conform landelijke 
normen). Anderzijds is er een schoolonafhankelijke stroom examens die verloopt via de 
Staatsexamencommissie (in de Figuur: Stex). Deze stroom examens is gericht op 
individuele leerlingen (en dus niet gericht op een klas of groep leerlingen)18. 

De in 2.2.1 benoemde kernspelers in de examenketen kunnen als volgt worden 
gepositioneerd in de “papieren” examenketen (Figuur 1). Zie voor een nadere beschrijving 
van betreffende stappen Holland & Keller (2005). 19 

Keten papier Processtap Kernactor 
Eindexamen/Staatsexamen- OCW 
besluit: Eindtermen 
Examenprogramma’s OCW 

Examenopdracht (toetsmatrijs) 
vaststellen Cevo 

Productie opgaven / Cito 
examenconstructie 
Examen vaststellen Cevo 

Def. examen opleveren Cito 

Organisatie, logistieke planning IB-Groep 

Distributie IB-Groep 

Examens afnemen Scholen en/of Staatsexamencie 

Correctie Scholen en/of Staatsexamencie 

Dataretour naar Cito Scholen en/of Staatsexamencie 

Verwerking gegevens / Cito 1e+2e tdv, Stex. 3e+4e tdv 
Psychometrische analyse 
Normbepaling Cevo 1e t/m 3e tdv, Stex 4e tdv 

Omzetting score-cijfer, 
cijferrapportage naar IBG Scholen en/of Staatsexamencie 
Verklaring afgelegd examen IB-Groep 

Figuur 1. De "papieren" examenketen. 

Bij invoering van CBT verandert de examenketen met name in de processtappen 
“distributie”, “afname” en “correctie”. Om zichtbaar te maken welke veranderingen bij 

� 

18 Een mengvorm zien we bij de zogenaamde aangewezen vakken waarbij schoolkandidaten onder 
verantwoordelijkheid van de Staatsexamencommissie in plaats van de school worden geëxamineerd. 

19 Hoofdstuk, pp. 13 e.v.  

Dialogic innovatie & interactie 18 



invoering van CBT optreden, onderscheiden we de primaire en ondersteunende 
examenketen. Figuur 2 geeft een uitwerking van deze stappen. Per stap is aangegeven 
welke actoren betreffende stap uitvoeren. 

Prim
aire exam

enketen C
B

T

Beleid 
(eindtermen) OCW, CEVO 

Plannen en 
bewaken 
afnames 

Distributie 

Feedback 
(rapportage) 

CITO 
Examen-
constructie 
(content&vorm) 

Examen-
opdracht / 
toetsmatrijs 

CEVO, CITO 

Afname 

Correctie 

Dataretour 
(analyse) 

Afronding 
(cijfer) 

Vaststellen 
normering 

Examen-
verant-
woordelijk 

Toegang 
verantwoor-
delijken 
regelen 

E-Distributie 

Uitvoeren 
E-afname, 
E-correctie 

CITO - COI 

CEVO 

COI 

Inschrijven 
bij IB-Groep 

Regelen 
E-Afname, 
E-Opslag, 
E-correctie 

Afhandeling 
E-uitslag 

Opstellen 
normerings 
voorstel 

CITO 

Authenticeren 
kandidaten 

Inrichten examen 
(toezicht, ruimte) 

CEVO en/of Stex 

COI / Individuen 

IB-Groep / COI 

IB-Groep / COI 

COI 

IB-Groep 

COI 

O
ndersteunende exam

enketen C
B

T 

IB-Groep 

COI 

IB-Groep / COI 

IB-Groep 

Figuur 2. De primaire en ondersteunende CBT examenketen. 

Legenda:  

COI: CBT organiserende instelling 

Stex: Staatsexamencommissie.  

2.4 Voor- en nadelen van CBT 

Inzet van computers in de centrale examinering sluit in de eerste plaats goed aan op 
maatschappelijke ontwikkelingen (zoals toenemende penetratie van ICT en Internet in 
huishoudens, bedrijven en maatschappelijke sectoren) en meer specifiek op ontwikkelingen 
in het onderwijs (zoals de gestage ontwikkeling van de leerling – PC ratio en andere ICT 
voorzieningen op scholen20). Daarnaast sluit CBT ook aan op onderwijsontwikkelingen zoals 
grotere nadruk op vaardigheden en nieuwe leervormen (meer flexibiliteit, meer zelfstandig 
leren, etc.). CBT is met andere woorden een manifestatie van de toenemende doordringing 
van computers en ICT toepassingen in alle geledingen van de samenleving. Vanuit dat 
perspectief is CBT een niet meer dan voor de hand liggende ontwikkeling.  

� 

20 Denk aan de inzet van computer als leermiddel, de opkomst van de elektronische leeromgeving, en 
ook de inzet van ICT in tal van beheers- en managementtaken op scholen. 
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Daarnaast sluit CBT rechtstreeks aan op de belevingswereld van een groeiend aantal 
leerlingen en examenkandidaten. Voor de leerlingenpopulatie van het VO is de computer 
een vanzelfsprekend hulpmiddel. CBT kan daarom examens inhoudelijk aantrekkelijker 
maken: de computer biedt de mogelijkheid om de visuele presentatie van vragen te 
benadrukken en om audio- en videomateriaal te gebruiken. Het multimediakarakter van 
CBT verlaagt voor veel leerlingen de drempel tot actieve deelname – vooral voor de Vmbo
leerlingen die minder ‘talig’ zijn en beter aangesproken kunnen worden in hun eigen 
beeldcultuur. 

Voordelen 

De meeste betrokken partijen schrijven aan de invoering van CBT grote voordelen toe. CBT 
heeft in beginsel een groot potentieel. We hebben de volgende voordelen op een rij gezet: 

1.	 Meer flexibiliteit. Voor verschillende partijen bergt CBT zonder meer de belofte in 
zich van meer flexibiliteit in het systeem van centrale examinering. In de Uitwer
kingsnotitie van het ministerie van OCW worden meer examenmomenten per jaar 
en grotere inzet van computers in de examenketen aangevoerd als initiatieven die 
de aansluiting van het examensysteem op het leerproces en op de ontwikkelingen 
in vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren (zie 2.1). Meer 
examenmomenten per jaar en ruimere examenperiodes verminderen de druk op 
het systeem van de examenorganisatie en komen tegemoet aan verschillen in het 
onderwijsveld. Examinering ‘op maat’ en (doorlopend) adaptief toetsen worden in 
beginsel mogelijk. De Staatsexamencommissie ziet zich geconfronteerd met een 
combinatie van grote variatie van doelgroepen en plaatsen van afname. Deze com
binatie maakt CBT tot een in beginsel zeer interessante optie. 

2.	 Inhoudelijk beter toetsen. Vooral in de ogen van professionals die zich bezig 
houden met toetsontwikkeling vormt CBT een ontwikkeling die perspectief biedt op 
kwaliteitsverbetering van de toetsen. Door de computer te gebruiken kunnen de 
beperkingen die kleven aan examineren op papier worden overwonnen. CBT onder
scheidt zich van de nu gangbare examens door toetsinhoudelijke meerwaarde. Er 
ontstaan op deze manier ook mogelijkheden voor innovatie van toetsvorm en – 
inhoud. Zo kan de toepassing van rich media (denk aan beeld, simulatie, etc.) het 
scala van mogelijkheden om kandidaten te bevragen verrijken. Ook in de correctie 
van (CBT) examens kan een kwaliteitsslag worden gemaakt. Daarnaast biedt CBT 
de mogelijkheid om via Internet, real-time, continu en in termen van verschillende 
aspecten (denk aan analyse van responstijden en van log-files) te meten of en in 
hoeverre leerlingen, cursisten etc. een bepaald kennisdomein beheersen. 

3.	 In het verlengde hiervan: CBT als trigger voor een meer continue benadering van 
toetsen. In vergelijking met ontwikkelingen in het buitenland staat de Nederlandse 
examentraditie in hoge mate in het teken van output testing. Deze end-of-pipe 
benadering focust op examinering als middel om na afloop van een opleiding te 
meten of kandidaten voldoen aan de eisen. De trend lijkt echter te gaan richting 
toenemende verwevenheid van onderwijs en toetsen, tijdens de opleiding. In veel 
andere landen is examinering al sterker verweven met het onderwijsproces. Zo 
wordt toetsing tijdens de rit vaak ingezet als scholingshulpmiddel, als diagnose
instrument (om na te gaan waar zwakke punten zitten), en ter voorbereiding op de 
eindtoets. CBT kan met andere woorden worden opgevat als element in het meer 
omvattende Computer Aided Assessment. Een van de meerwaarden van CBT exa
mens ligt juist op dit vlak. 
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4.	 Meer efficiency. Grotere doelmatigheid is een zwaarwegende aandrijfkracht voor de 
verdere ontwikkeling van CBT. Zo kunnen bijvoorbeeld een aantal schakels in de 
examenketen als – zoals de productie van drukwerk en de fysieke distributie van 
examens – bij CBT worden overgeslagen (zie Figuur 2). Door examens digitaal te 
distribueren kan de geheimhouding van opgaven beter worden gegarandeerd.21 

Digitale examens bieden ook goede mogelijkheden voor versioning (het aanbieden 
van meer, verschillende versies) en voor hergebruik van opgaven. Efficiencywinst 
zit ook in de mogelijkheid van geautomatiseerde dan wel (handmatige) tijd- en 
plaatsonafhankelijke correctie. Van CBT wordt verwacht dat er minder tijd (en dus 
geld) gemoeid zal zijn met het beoordelen van getypte invoer, baten die zullen 
toevloeien aan docenten en scholen. 

5.	 Kostenbesparing. In het verlengde van grotere efficiency biedt CBT goede moge
lijkheden tot hergebruik van vragen en daarmee tot serieuze kostenreductie van 
examinering. In het licht van de substantiële kosten van een additioneel examen 
en gelet op het grote aantal te ontwikkelen examens, heeft CBT een groot kosten
besparingspotentieel. Hergebruik is dus in beginsel vanuit kostenoogpunt in 
beginsel een interessante optie. 22 

6.	 Geringere beheerslasten. Vooral in de aanmelding en inplanning van examens kan 
web-based CBT kan bijdragen aan vermindering van beheerslasten voor scholen. 
Centrale voorzieningen kunnen op dit punt meer voor de hand liggen. Door de 
voorbereiding van afnames centraal te regelen en in te plannen kan werk van de 
examensecretarissen en de systeembeheerders worden overgenomen. 23 

7.	 CBT als trigger voor keteninformatisering. Door meer inzet van computers en ICT 
in de examenketen kan een versnelling worden teweeg gebracht in de invoering en 
toepassing van ICT in het onderwijs(proces) als geheel. Op allerlei plaatsen in de 
keten is nu al sprake van – veelal digitaal beschikbare – informatie-uitwisseling 
(denk aan applicaties voor toetsontwikkeling en planning, toetscontent, autorisatie
tools, etc.). Met zoveel op geavanceerde ICT toepassing gebaseerde bouwstenen in 
de keten ligt het voor de hand om ook andere ketenstappen (distributie en afname 
van examens, correctie, dataretour, cijferbepaling) hierop aan te laten sluiten. 

8.	 Snellere feedback. Testscores kunnen sneller aan kandidaten medegedeeld 
worden. De eerste tijdswinst wordt behaald door digitale (geautomatiseerde) cor
rectie van gesloten vragen in plaats van handmatige correctie. Daarnaast wordt 
tijd gewonnen door de digitale distributie van de testresultaten. 

Zie ook 5.3.1 voor de specifieke voordelen van de “interactieve”, via Internet gedistribu
eerde versie van de TOEFL test (iBT) die Educational Testing Service (ETS) aanvoert.  

� 

21 Voorstanders claimen dat CBT in beginsel veiliger zou zijn en betere voorwaarden zou bieden voor 
fraudepreventie. Dit argument is vermoedelijk omstreden. 

22 Als indicatie: de gemiddelde kosten van een examen bedragen – vanaf de opdrachtverstrekking 
door CEVO aan CITO tot en met de aflevering bij scholen – omstreeks €100.000 (prijspeil 2000). 

23 Zie Holland & Keller (2005), hoofdstuk 4. 
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Nadelen 

Uiteraard worden ook nadelen van CBT aangevoerd. De voornaamste zijn: 

1.	 Fraudegevoeligheid. De claim dat digitale distributie van examens geheimhouding 
van opgaven kan garanderen is niet onomstreden. In deze context wordt gespro
ken van een “elektronische oorlog” (of wedloop) tussen de ontwikkelaars van CBT 
examens en leerlingen die voortdurend op zoek zijn naar slimme manieren om te 
“spieken”. Ontwikkelaars lopen daarbij aan tegen de “security paradox”: waar CBT 
toetsen belangrijk (dat wil zeggen: waar de inzet van deze toetsen hoog is), is veel 
geld beschikbaar, maar (te) weinig ruimte voor voldoende security. Vooral het con
tinue karakter van CBT vergroot de fraudegevoeligheid. Deskundigen zijn dan ook 
sceptisch over de mogelijkheid om fraude bij CBT effectief tegen te gaan. Is exa
menfraude bij CBT überhaupt te voorkómen? De fraudegevoeligheid hangt direct 
samen met het uitrustingsniveau van scholen en de kwaliteit van de ICT infrastruc
tuur. Zo wordt aangevoerd dat de kans op fraude bij CBT belangrijk afneemt indien 
dedicated notebooks worden ingezet voor CBT welke na het examen weer worden 
ingenomen.  

2.	 Een grote batterij gelijkwaardige, robuuste vragen vormt een mogelijk effectieve 
verdediging tegen fraude bij CBT, maar het schrijven van dergelijke examenvragen 
is een knelpunt. Zgn. item cloning – bedoeld om te komen tot een voldoende grote 
vragenbatterij van voldoende kwaliteit – leidt in de praktijk tot “tamelijk triviale 
variatie”. 

3.	 Grote investeringen. Het opzetten van een goed CBT systeem vergt grote investe
ringen die scholen niet kunnen opbrengen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
investeringen in de ontwikkeling van software, item banking (een voldoende grote 
voorraad van robuuste vragen), pre-testing, vergelijkbare toetsen, security, en 
certificering. 

4.	 Centralisatie is niet steeds in het belang van scholen. Zelfs wanneer kwetsbare 
(fraudegevoelige) schakels in de examenketen zoals in de correctie- en distributie
fase kunnen worden geëlimineerd, blijft de vraag actueel of en in hoeverre scholen 
bereid zijn om mee te werken aan een centralisatieontwikkeling die inherent is aan 
CBT. 

5.	 Maatwerk kost geld. Hergebruik van examenvragen kan weliswaar leiden tot 
(substantiële) kostenbesparing, maar examinering blijft steeds – tot op zekere 
hoogte – maatwerk. Hergebruik staat daar haaks op. Daarmee wordt het argument 
van de kostenbesparing – ten dele – ondergraven. 

6.	 Minder flexibiliteit in volgorde van beantwoording. Voor zover CBT toetsen en 
examens werken met beantwoording van vragen in een vaste volgorde, wordt deze 
relatieve inflexibiliteit als een serieus nadeel beschouwd. Zo moeten deelnemers 
aan de “interactieve” versie van de TOEFL test van ETS (iBT) de opgaven één voor 
één, in een vaste volgorde te beantwoorden. Veel deelnemers ervaren dit kenmerk 
als een groot nadeel (5.3.1). 

Vooralsnog is onduidelijk hoe de afweging tussen voor- en nadelen in de praktijk uitvalt en 
of CBT financieel echt interessant is. Aan de ene kant ligt er een interessant potentieel aan 
kostenbesparingen bij de distributie van examens en in het hergebruik van opgaven. Aan 
de andere kant vraagt CBT in de aanloopperiode om aanzienlijk grotere item- en 
opgavenbanken. De ontwikkeling daarvan vergt substantiële investeringen. 
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De meeste van bovengenoemde voordelen manifesteren zich vermoedelijk wel sterker bij 
web-based CBT dan bij hybride (client/server based) CBT (zie 1.4) – een en ander wel 
afhankelijk van de specifieke organisatorische en technische inrichting van CBT. In feite 
vormt web-based CBT ten opzichte van hybride CBT een volgende generatie toepassing. 

Voor deze Staatsexamencommissie vormt het kostenaspect (met name de mogelijke 
kostenbesparingen) van examens niet een primair punt van overweging. Gezien het belang 
van flexibele examinering – met name in de tijd – voor staatsexamens gaat het haar 
overwegend om de realisatie van onderwijskundige en organisatorische oplossingen die in 
CBT besloten liggen. Indien geleidelijk wordt toegewerkt naar invoering van CBT bij de 
afname van staatsexamens in januari en augustus, gaat het om grote aantallen 
kandidaten. CBT is dan onvermijdelijk; de traditionele weg is dan “niet langer te 
behappen”. 

2.5 Barrières en voorwaarden voor CBT 

Direct samenhangend met de hierboven genoemde (al dan niet gepercipieerde) voor- en 
nadelen kleven ook barrières en voorwaarden (dan wel succesfactoren) aan de mogelijke 
invoering van CBT. 

Barrières 

1.	 Algemene veranderingsmoeheid in de onderwijswereld. Een groot deel van de 
onderwijswereld is na een lange reeks van stelselwijzigingen min of meer murw 
geraakt voor verdere vernieuwing. Bij vele onderwijsmensen staan sceptisch te
genover (“weer een”) verandering. Bovendien is relatieve onkunde ten opzichte 
van ICT gerelateerde vernieuwing nog wijd verbreid in het onderwijsveld. Als ge
volg hiervan zal een reactie op CBT vanuit de onderwijswereld niet uitblijven, zodra 
sprake is van grootschalige invoering en met name indien bij die invoering de wel
haast onvermijdelijke haperingen optreden.24 

2.	 Een van de te nemen barrières voor invoering van CBT kan de relatief gebrekkige 
ICT uitrusting op scholen zijn. Tussen VO scholen bestaan in dit opzicht overigens 
belangrijke verschillen in uitgangssituatie, niet alleen in termen van aantallen PC’s 
en communicatie-infrastructuur, maar ook in termen van relevante (ICT gerela
teerde) deskundigheid. Nog afgezien van het aantal beschikbare computers op VO 
scholen (de computer – leerling ratio in het VO bedraagt gemiddeld bijna 1 op 9 – 
zie Tabel 1), is de opstelling van aanwezige computers op scholen veelal gericht op 
interactie en samenwerking tussen leerlingen. Inzet van computers voor examine
ringdoeleinden vereist een aangepaste fysieke inrichting en organisatie. Toepassing 
van CBT op scholen vraagt om speciale examenruimtes, manieren om leerlingen 
batchgewijs, na elkaar examen te laten doen, de mogelijkheid om groepen leerlin
gen in afzondering te houden (zodat ze dezelfde vragen kunnen beantwoorden 
zonder daarover van tevoren met elkaar van gedachten te wisselen), dan wel 
groepen leerlingen na elkaar varianten van vragenlijsten voor te leggen die qua 
moeilijkheidsgraad vergelijkbaar zijn (en daarvoor is weer een uitgebreide item-, 
opgaven dan wel examenbank vereist), etc. Een alternatieve oplossingsrichting kan 
bestaan uit vaste toets- of examencentra, verspreid over het land, waar kandida

� 

24 “Zodra er in de media slechte berichten over CBT komen, is het gedoemd te mislukken.” 
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ten zich kunnen vervoegen voor examinering (vergelijk de inburgering- en NT2
examens van IB-GROEP). 

3.	 Centrale examinering versus voorkeur voor decentrale schoolexamens. Meer 
specifiek kan het verzet tegen CBT gevoed worden door de spanning tussen centra
le examinering – in beginsel inherent aan CBT – en de voorkeur bij scholen voor 
decentrale schoolexamens. Scholen wensen veelal een grote decentrale component 
in de examinering (of dat nu met computers of via Internet gaat of niet), om zo de 
examinering te kunnen afstemmen op de specifieke kenmerken van het schoolcur
riculum. Vanuit het centrale beleid bestaat juist voorkeur voor een grote centrale 
component, om redenen van vergelijkbaarheid en bewaking van het uitstroomni
veau van VO scholen.25 

Voorwaarden / succesfactoren 

De internationale – vooral Amerikaanse – praktijk als referentiepunt nemend, is de 
kwaliteit van CBT in de huidige Nederlandse praktijk – in de ogen van geraadpleegde 
deskundigen – voor belangrijke verbetering vatbaar. In de Verenigde Staten bestaat een 
grote markt met veel actieve partijen, een andere, meer professionele examencultuur die 
onder andere herleidbaar is op grote culturele pluriformiteit en een sterk ontwikkelde 
claimcultuur (litigation). Dientengevolge is er in de VS een grote behoefte aan meetinstru
menten waarmee eerlijk kan worden nagegaan “wat voor vlees we in de kuip hebben”. 
Toelatingsexamens zijn in de VS dan ook zeer gangbaar (zie verder hoofdstuk 5). 
Vergeleken daarmee is het Nederlandse onderwijslandschap relatief homogeen; 
Nederlandse scholen en opleidingen leveren een eindproduct van min of meer vergelijkbaar 
niveau. Daarmee worden tevens de verschillen in ontwikkelingsniveau van CBT tussen de 
VS en Nederland verklaard. 

Dit brengt ons bij voorwaarden die kunnen worden gesteld aan CBT. Een aantal van deze 
voorwaarden heeft het karakter van succesfactor: naarmate beter aan deze voorwaarde is 
voldaan neemt de kans op succesvolle toepassing toe. Tijdens onze verkenning zijn de 
volgende voorwaarden naar voren gekomen: 

1.	 Level playing field. Een systeem voor CBT dient zo te zijn opgezet dat voor alle 
kandidaten gelijke omstandigheden zijn gegarandeerd. Het moet dus geen verschil 
maken of kandidaten on- of offline worden geëxamineerd. De presentatie van op
gaven op een beeldscherm dient identiek te zijn aan die op papier.26 

2.	 Optimale beveiliging. De beveiliging van het CBT systeem dient in zoverre fraude
bestendig te zijn dat de kans op examenfraude bij CBT niet wezenlijk verschilt van 
die bij offline examinering. Het gaat daarbij vooral om geheimhouding van exa
mens en data-integriteit. 

3.	 Het CBT systeem moet voldoende robuust zijn, dat wil zeggen dat een ongestoorde 
voortgang van het examen en opslag van antwoorden moet worden gegarandeerd. 

4.	 De technische voorzieningen op scholen en andere afnamelocaties (bijvoorbeeld 
toetscentra) moeten voldoende zijn toegesneden op ongehinderde toepassing van 

� 

25 Vgl. Onderwijsraad (2002). 
26 Op dit punt zijn er nog veel vragen over kwaliteit en borging. Zolang de gemiddelde scores op online 

examens afwijken van die op papieren examens, overheerst – bijvoorbeeld bij OCW – terughou
dendheid om CBT op grote schaal toe te passen. Eerst moet goed duidelijk worden hoe CBT op 
hetzelfde (of hoger) niveau kan worden gebracht als “papieren” examinering. 
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CBT. Het gaat daarbij om het aantal, de kwaliteit27 en opstelling van beschikbare 
PC’s dan wel (dedicated) laptops, en voor zover sprake is van distributie via Inter
net van examenopgaven en -resultaten, van een ICT infrastructuur van voldoende 
kwaliteit (in termen van beschikbare bandbreedte, etc.) en adequaat systeembe
heer. De betrouwbaarheid van de beschikbare technische voorzieningen zijn in 
veler ogen een kritische succesfactor voor CBT. Bij een examen moet alles werken 
zoals het hoort. Indien dat niet het geval is, moeten ter plekke zodanige maatrege
len kunnen worden getroffen dat het examen alsnog ongehinderd kan 
plaatsvinden. Bij invoering van CBT moet met andere woorden ook gedacht worden 
in termen van terugvalscenario’s (zie verder 2.6). 

5.	 Het CBT systeem dient uitgerust te zijn met adequate voorzieningen voor authenti
catie (vaststellen van een geclaimde identiteit), autorisatie (wie mag  wat) en  
accountability (wie heeft wat gedaan). 

6.	 Onderlinge afstemming van werkprocessen en informatiesystemen tussen alle 
relevante ketenpartijen en het CBT systeem. Eisen die worden gesteld vanuit de te 
hanteren systematiek mogen geen afbreuk doen aan de eisen die worden gesteld 
aan de inhoud van de examens. 

7.	 Een belangrijke voorwaarde voor brede invoering van CBT is stabiel onderwijs. Aan 
deze voorwaarde is in Nederland thans niet voldaan. De huidige onderwijspraktijk 
aan Nederlandse (VO-) scholen wordt gekenmerkt door een grote mate van varia
tie, in onderwijsaanpak (nieuwe leren, iederwijs), -klimaat, aangeboden leerstof en 
gerealiseerd uitgangsniveau. Voortdurende veranderingen hebben veel onderwijs
mensen bovendien kopschuw gemaakt voor verandering. Gunstige condities voor 
de invoering van CBT bestaan in die geleidingen van het onderwijs waar de ge
wenste stabiliteit wel aanwezig is, waar men zich constructief opstelt ten opzichte 
van vernieuwingen zoals CBT, waar het vakken betreft met voldoende gestructu
reerde leerstof (denk aan rekenen, topografie), en waar aan vaste eisen voldaan 
moet worden. 

8.	 Daarnaast is er een reeks van contextvariabelen te benoemen die de kans van 
slagen van CBT examens op school positief beïnvloeden, zoals gekwalificeerde do
centen, goed op CBT voorbereide leerlingen en docenten, en toepassingen die goed 
geschikt zijn voor CBT en “zichzelf verkopen” (denk bijvoorbeeld aan topografietes
ten). 

2.6 ICT in het onderwijs: stand van zaken in het VO28 

Als een van de voorwaarden dan wel succesfactoren voor CBT is het technisch voorzienin
genniveau van scholen. Deze paragraaf geeft een kort overzicht van wat recent onderzoek 
hierover oplevert. Daarbij is de focus vooral de mate van toegang en gebruik van ICT in 
het onderwijs. Dat toegang tot de apparatuur een belangrijke voorwaarde is voor gebruik, 
ligt voor de hand. Maar ook het gebruik in de les is een belangrijke factor voor het slagen 
van CBT. Wordt ICT namelijk in de lessen niet gebruikt, dan is de kans groot dat leerlingen 
en docenten voor meer en grotere verrassingen komen te staan tijdens het CBT examen. 
Bovendien is een goede voorbereiding van leerlingen op een CBT examen – op zichzelf al 
een voorwaarde – alleen te realiseren wanneer er bij zowel leerlingen als leraren voldoende 
ervaring met ICT is. 

� 

27 Ook in termen van usability: de PC’s moeten voldoen aan bepaalde minimum Arbo-eisen. 
28 Gebaseerd op ITS/IVA (2005) en TNS-Nipo (2004). 
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Toegang tot ICT in het onderwijs 

In het VO is de leerling–computerratio in vergelijking met het PO en BVE relatief ongunstig 
(evenals het gebruik van computers – zie Tabel 3). Voor het schooljaar 2004-05 (8,8 
leerlingen/computer) is ook nauwelijks vooruitgang waar te nemen ten opzichte van het 
schooljaar 2003-04 (8,9 leerlingen per computer). Ook de verhouding tussen het aantal 
leerlingen en het aantal computers dat op Internet is aangesloten, is over de zelfde periode 
in het VO nauwelijks verbeterd. 

Overigens blijkt uit de meting dat de leerling – Internet ratio sneller is toegenomen dan de 
leerling – computer ratio. Blijkbaar richten scholen zich meer op het aansluiten van 
bestaande PC’s op Internet, dan het vergroten van het aantal PC’s (Tabel 1).   

Tabel 1. Leerling – computerratio en leerling – internet ratio per onderwijssector (ITS/ IVA, 2005). 

Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs BVE 

2004-05 2003-04 2004-05 2003-04 2004-05 2003-04 

Leerling computer ratio 6,9 7,4 8,8 8,9 5,8 6,4 

Leerling Internet ratio 11,6 12,4 9,3 9,6 5,9 6,9 

De soort internetverbinding die de meeste VO scholen hebben, is kabel of glasvezel, ADSL 
komt op de tweede plaats. Vrijwel alle VO scholen hebben een intern computernetwerk 
(97%). 

Om CBT op grote schaal mogelijk te maken, moet goed worden gekeken hoe bestaande 
knelpunten in de ICT infrastructuur kunnen worden opgelost. De twee grootste en voor 
CBT relevante knelpunten binnen het VO zijn:  

- financiën om ICT voorzieningen op peil te houden, en 

- geschikte ruimten om computers te plaatsen. 

Deze knelpunten bestaan op meer dan de helft van de scholen en spelen daar al langer. 

De kwaliteit van de computers in het VO laat vaak te wensen over. Een kwart van de 
computers voor onderwijsdoeleinden is aan vervanging toe, terwijl maar 16% van de 
computers daadwerkelijk wordt vervangen (Tabel 2). 

Tabel 2. Het aandeel computers dat aan vervanging toe is dan wel vervangen wordt, in het voortgezet 
onderwijs (n=2.26 / 224) 

Leerling – computer ratio 24% 16% 

Aandeel computers dat 
aan vervanging toe is 

Aandeel daadwerkelijk vervangen 
computers in het lopende jaar 
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Gebruik van ICT in het onderwijs 

Het gebruik van ICT in het onderwijs neemt gestaag toe. In het VO is voornamelijk sprake 
van incidentele inzet (Tabel 3). 

Tabel 3. Gebruik van ICT tijdens les, naar onderwijssector, volgens leraren (in %) (ITS/ IVA, 2005). 

PO VO BVE 

Nooit 4 11 22 

Incidenteel 44 58 28 

Frequent 52 32 50 

Hoewel een groot deel van de docenten aangeeft ICT regelmatig in de les te gebruiken, 
blijken de meeste docenten het computergebruik in eigen lessen te typeren als beginnend 
gebruik (in het VO 39%; bron: TNS Nipo). In het VO typeren 3 op de 10 docenten het 
computergebruik in de klas als gevorderd. In vergelijking met voorgaande metingen blijkt 
dat het computergebruik tijdens de les toeneemt. Docenten in het VO gebruiken gemiddeld 
5 à 6 uren per week computers bij het lesgeven. Ondanks deze toename geeft 12% van de 
docenten in het VO aan dat ze niet van plan zijn de computer in het onderwijs te 
betrekken. 

Dialogic innovatie & interactie 27 



Dialogic innovatie & interactie 28 



3 CBT ontwikkelingen binnen het onderwijsveld 

In de centrale examens worden momenteel op uiteenlopende wijze computers ingezet. 
Deels gaat het om experimentele toepassingen (in pilots), deels om toepassingen die een 
regulier onderdeel van de examenketen uitmaken. We geven in dit hoofdstuk een – niet 
uitputtend – overzicht van de voornaamste ontwikkelingen op CBT gebied binnen het 
onderwijsveld. Daarbij de hoofdaandacht uitgegaan naar het VO. Daarnaast hebben we 
gezocht naar gerelateerde ontwikkelingen in aanpalende segmenten van het onderwijsveld.  

Afgaande op de resultaten van onze zoektocht lijken HO en PO nog overwegend een 
volgende rol te hebben op het gebied van CBT. Het BVE-veld daarentegen laat wel een 
aantal interessante ontwikkelingen zien, zoals hieronder en in hoofdstuk 4 blijkt. 

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 

- Web-based examens Frans en Duits in het Vmbo (3.1); 

- Meerdere examenmomenten (3.2);  

- Grotere inzet van computers bij centrale examens (3.3); 

- Compex (3.4); 

- Digitale zelf-assessment bij de OU (3.5);  

- Digitale proefwerken (3.6), en 

- Proef- en oefenexamens (3.7). 

3.1 Web-based examens Frans en Duits in het Vmbo 

De IB-Groep heeft op verzoek van de CEVO in het eerste tijdvak van 2005 in een web
based pilot getest of het mogelijk is de organisatie en logistiek rondom examinering 
efficiënter te laten verlopen. In deze pilot hebben ruim 400 leerlingen van een zevental 
Vmbo-scholen een web-based examen afgelegd in de vakken Frans en Duits. 29 

De pilot richtte zich op web-based examinering. Om deel te nemen aan het examen was 
alleen internettoegang vereist (installeren van software op de school PC’s was niet nodig). 
De meerwaarde van deze “digitaaltoetsen” ten opzichte van papieren examens ligt in de 
mogelijkheid om kijk-, luister-, lees- en schrijfvaardigheden geïntegreerd in één examen te 
toetsen. In deze pilot zijn alle antwoorden direct opgeslagen in een database; meerkeuze
vragen zijn na afsluiting van het examen automatisch gecorrigeerd. Open vragen zijn 
'handmatig' via Internet gecorrigeerd door docenten – één van de school en één 
aangewezen door de Staatsexamencommissie – via speciaal daarvoor ontwikkelde 
correctiesoftware gebaseerd op het correctiesysteem zoals dat in het Nederlandse reguliere 
onderwijs geldt.30 

� 

29 Andriessen en Partners (www.andriessen.nl) was software provider in deze pilot. 
30 Het examen format in deze pillot wijkt af van het bij de Citotester gehanteerde format. 
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De afname en correctie – meestal nog diezelfde dag – van CBT examens is in deze pilot 
probleemloos verlopen. Reacties van correctoren waren overwegend positief. 31  De 
evaluatie van de pilot geeft aan dat het CBT examen technisch, inhoudelijk en organisato
risch goed is verlopen en dat de deelnemende scholen over het algemeen tevreden zijn. 
Het potentieel aan efficiency bij de afname en correctie van examens is hoog. Afname kan 
op meerdere tijdstippen, de examens zijn te allen tijde beschikbaar. Geen papierwerk meer 
om door te sturen van de ene corrector naar de andere, maar na overleg een druk op de 
knop om tot overeenstemming te komen. 

In vergelijking met andere CBT pilots kan deze pilot met web-based CBT aangemerkt 
worden als relatief geavanceerd. In de meeste andere pilots is in feite sprake van via 
Internet gedistribueerde examens die op een lokaal netwerk worden opgeslagen en 
vervolgens via een LAN worden afgenomen. In vergelijking daarmee ligt web-based CBT 
meer in lijn met de dominante ontwikkelingen op de markt richting web-based applicaties 
en diensten. CBT op basis van lokale architectuur (lokale opslag van data, lokale executie) 
lijkt derhalve weinig toekomstvast.32 

3.2 Meer examenmomenten 

De pilot Meerdere examenmomenten is één van een reeks maatregelen die de minister van 
OCW heeft voorgesteld in haar Uitwerkingsnotitie Examens (december 2004). De 
maatregelen in de notitie beogen, binnen de bestaande examenstructuur, meer maatwerk 
te bieden voor leerlingen en scholen daarbij meer ruimte te geven voor (de organisatie 
van) de afsluiting van het examen. De pilot beoogt na te gaan wat de meerwaarde en 
(organisatorische) haalbaarheid is van meerdere momenten voor het centraal examen.  

De pilot voorziet in een proef met 20 à 25 VO scholen (Vwo, Havo en/of Vmbo-TL) waarin 
geëxperimenteerd zal worden met “meer examenmomenten”. Scholen hebben zich (tot 
oktober 2005) kunnen aanmelden voor deelname aan deze pilot. 

De pilot werkt met drie volwaardige examenmomenten in januari, mei/juni en augustus. 
Leerlingen kunnen het examen spreiden en zelf bepalen wanneer ze in welk vak examen 
doen. Bijvoorbeeld vier vakken in januari, de rest in mei en – mocht een vak niet gelukt 
zijn – in augustus.33 Maar een andere verdeling is evengoed mogelijk. In ieder geval moet 
het schoolexamen voor het betreffende vak afgerond zijn. Op schoolniveau zullen in de 
begeleiding en voorbereiding aanpassingen moeten worden gedaan om naar de 
verschillende examenmomenten toe te werken. Daarbij zullen knelpunten optreden 
waarvoor oplossingen moeten worden gevonden. 

De globale projectplanning is als volgt: 

- 2005-2006 voorbereidingsjaar voor scholen 

- 2006-2007 meerdere examenmomenten: januari, mei, juni, augustus 

- 2007-2008 meerdere examenmomenten: januari, mei, augustus 

� 

31 “Ik vond het een zeer prettige manier van corrigeren. Ik kon het op mijn gemak op de bank doen 
daar ik in het bezit ben van een laptop met draadloos internet. Geen papiertroep meer op de tafel 
(formulieren, correctievoorbeelden, werk van leerlingen, etc.). Het was erg gebruiksvriendelijk en 
overzichtelijk. Het gaat snel en efficiënt en ook de administratie achteraf is niet meer nodig”. 

32 Zie ook Holland & Keller (2005, p. 37 e.v.). 
33 Het systeem van herkansing moet nog geregeld worden. 
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- 2008-2009 en 2009-2010 meerdere examenmomenten: januari, mei, augustus. 

Na de pilot wordt (mede) op basis van de pilot resultaten bepaald of wordt overgegaan tot 
landelijke invoering. 

De pilot focust primair op de haalbaarheid van meerdere examenmomenten per jaar, niet 
noodzakelijkerwijs via CBT. Combinatie van de primaire doelstelling van de pilot – de 
haalbaarheid nagaan van meerdere examenmomenten – met CBT vergroot in beginsel de 
complexiteit van de pilot en kan het zicht op de haalbaarheid van de primaire doelstelling 
vertroebelen. 

Ondanks dit complicerende effect kan CBT in combinatie met meerdere examenmomenten 
in beginsel worden aangemerkt als een interessante optie. Immers, een van de 
meerwaarden van CBT bestaat nu juist uit flexibilisering van de afnamemomenten, de 
hoofddoelstelling van de pilot. Randvoorwaarde is wel dat de experimenten met meer 
examenmomenten niet ten laste mogen komen van de deelnemende scholen – daarmee 
wordt wellicht ook meer – onmisbare – medewerking van scholen verkregen. “Scholen 
mogen in elk geval niet opgescheept worden met extra examens”. Op dit moment is nog 
onduidelijk in hoeverre in de pilot sprake zal zijn van gecombineerde doelstellingen. 

3.3 Meer inzet van computers bij centrale examens 

Naast meerdere examenmomenten beoogt de Uitwerkingsnotitie ook groeiende inzet van 
computers bij de centrale examinering. In 3.1 is in dit bestek al de pilot web-based 
examens in de vakken Duits en Frans in het Vmbo volgens een landelijke opzet genoemd. 
Met geheel digitale examenafname zijn ook pilots succesvol afgesloten voor de vakken 
Frans in het Vmbo-BB en Dans en Drama in het Vmbo-TL/GL. Vanaf 2003 zijn deze CBT 
examens als regulier centraal examen ingevoerd. Op basis van de ervaring met deze CBT 
examens zijn de CSPE-examens34 in het Vmbo-BB ontwikkeld. Voor het Vmbo-BB wordt nu 
ook gewerkt aan CBT-examens voor de algemene vakken. Vanaf 2004 worden de 
minitoetsen in het kader van de CSPE-examens Vmbo-BB digitaal aangeboden. In 2005 is 
geëxperimenteerd met digitale examens voor de algemene vakken in het Vmbo-BB. 

Onder de noemer Compex (computerexamens) kunnen na drie jaar experimenteren in een 
groot aantal scholen vanaf 2006 voor het eerst alle scholen deelnemen aan computerexa
mens. Doorgaans gaat het hier om afname van examens op computers in een LAN 
configuratie (client/server setting). In elk profiel op Havo en Vwo, en in elke sector van 
Vmbo TG is voor één vak een computerexamen beschikbaar dat voor een derde deel uit 
opgaven bestaat die met computerprogrammatuur gemaakt worden, en voor twee derde 
deel uit de gangbare opgaven op papier. Bij Vmbo TG gaat het om computerexamens in de 
vakken Nask1, biologie en economie; bij Havo om Natuurkunde 1,2, biologie, aardrijks
kunde en economie 1, en bij Vwo om Natuurkunde 1, 2, biologie, wiskunde A1, 2 en 
wiskunde A1. Vanaf 2007 wordt de invoering van computerexamens voorzien in de 
reguliere examens voor de vakken natuurkunde 1,2 in Vwo en Havo en Nask1 in Vmbo TG. 

De overige examens worden in 2007 opnieuw facultatief aangeboden. Om leerlingen en 
docenten de gelegenheid te geven tot goede voorbereiding en hen vertrouwd te maken 
met het type opgaven in computerexamens (een kritische succesfactor) zijn voorbeeld
examens beschikbaar gesteld waarvoor voorbeeldopgaven uit de pilot examens van 2003, 
2004 en 2005 zijn gebruikt. De voorbeeldopgaven worden op cd-rom en via internet 

� 

34 CSPE staat voor Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen, een combinatie van het praktijk- en 
theorie-examen. 
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aangeboden (www.cito.nl/vo/ce/compex/algemeen/eind_fr.htm). Op de cd-rom worden 
daarnaast ook de programma’s en de daarbij behorende bestanden die in bij examens 
gebruikt worden, aangeboden, de opgaven in PDF-format (aangezien de opgaven moeten 
worden uitgeprint voordat de leerlingen aan de voorbeeldopgaven kunnen beginnen) en 
een installatiehandleiding. 

Bij de IMEX-aanpak van computergebruik in de examinering worden de opgaven op papier 
aangeboden. De nadruk ligt bij deze aanpak op toevoeging aan het examen via het werken 
met een beeldscherm (bijvoorbeeld aanbod van audiovisueel materiaal, simulaties, 
visualisaties, vakspecifieke software. Door deze toevoeging wordt verdieping van de 
toetsinhoud mogelijk gemaakt.  

Vanaf 2007 wordt het Havo/Vwo examen Natuurkunde 1,2 (met landelijk gezien het 
kleinste aantal deelnemers) uitsluitend als IMEX examen afgenomen. In het Vmbo TG, 
Havo en Vwo is het voornemen om uiteindelijk elke kandidaat in elke sector of elk profiel in 
ten minste één centraal geëxamineerd vak te confronteren met een computerexamen. 

Voor het Vmbo, Havo en Vwo zijn 11 IMEX examens ontwikkeld die geschikt zijn gebleken 
voor afname op een groeiend aantal scholen. Deze examens bestaan voor een derde uit 
computeropdrachten en twee derde uit gewone opdrachten die ook in papieren examens 
voorkomen. In 2006 worden al deze 11 IMEX examens landelijk aangeboden en op 
vrijwillige basis door de scholen kunnen worden gebruikt. In 2007 wordt het vak 
natuurkunde in het Vmbo, Havo en Vwo uitsluitend afgenomen als IMEX examen. Daarmee 
is dit IMEX examen onderdeel geworden van de reguliere examenproductie. 

3.4 Compex 

Ter vereenvoudiging en verbetering van het beheer, de bewerking, en de samenstelling 
van toetsen, alsook het afnameproces heeft Cito Groep binnen Compex onder andere 
CitoTester 35 ontwikkeld, een afnamesysteem voor digitale toetsen. Met de CitoTester 
kunnen scholen (maar ook bedrijven) toetspakketten in hun netwerk installeren. CitoTester 
is onafhankelijk van storingen of beschikbaarheid van Internet: toetsen worden via CD-
Rom aangeboden en geïnstalleerd op lokale netwerken. De toetsen worden gedownload via 
Internet; het moment van afname en de locatie is naar wens te bepalen. Toetsen kunnen 
worden afgenomen via een afgeschermde toetsomgeving op locatie. De toetsdata kunnen 
zowel lokaal als op centrale servers worden opgeslagen. In het geval van Compex is dus 
geen sprake van web-based afname van examens. 

CitoTester bestaat uit de beheeromgeving TestManager en de afnameomgeving 
TestCenter. 

TestManager 

TestManager is de beheeromgeving van CitoTester. In deze omgeving kan een 
geautoriseerde persoon beheeractiviteiten uitvoeren (zie Tabel 4). Na afname van een 
toets kan TestManager diverse rapporten genereren. TestManager dient op minimaal één 
computer in het netwerk te worden geïnstalleerd. 

� 

35 Naast CitoTester heeft Cito ook CitoBank ontwikkeld, een itembanksysteem voor beheer, opslag en 
hergebruik van toetsen en toetsvragen, met uitgebreide classificatie- en ontsluitingsmogelijkheden. 
CitoBank kan ook worden ingezet bij beeldschermtoetsen. 
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Tabel 4. Functionaliteit van TestManager. 

Functionaliteit Functiebeschrijving  

Gegevensinvoer  Handmatige of automatische invoer, bewerking of verwijdering van 
gegevens van leerlingen / kandidaten, groepen en toetsleiders 

Categorisering van 
kandidaten 

Aanmaken van categorieën kandidaten (bijvoorbeeld naar vakkenpakket of 
leerweg). 

Installatie Installatie van een package: een toets of een verzameling toetsen.  

Afnameplanning Informatie over wie de toets afneemt, in welk tijdvenster de toets openstaat 
en op welke locatie de afname plaatsvindt. 

Taalinstellingen Wijziging van de interfacetaal tussen TestManager en TestCenter: 
Nederlands, Duits, Engels of Turks. 

Systeeminstellingen Opties met betrekking tot bestandlocatie, back-up, herstellen, authenticatie 
en ondersteuning. 

TestCenter 

TestCenter – de afnameomgeving van CitoTester – wordt geïnstalleerd op de werkstations 
waarop toetsen worden afgenomen. Kandidaten kunnen kiezen uit drie menuopties: 

- Geplande afname, waarmee een kandidaat een geplande toets kan maken. Deze 
afname moet zijn ingepland in TestManager. De toetsdata worden opgeslagen. 

- Oefentoets, waarmee een kandidaat een oefentoets kan maken, bestemd voor 
trainingsdoeleinden. De toetsdata worden niet opgeslagen. 

- Niet-geplande afname, voor de afname van een toets door kandidaten die niet zijn 
ingepland. 

CitoTester werkt met een examen format dat afwijkt van het format dat door Andriessen 
en Partners is gebruikt in de pilot rond web-based examinering (3.1). 

3.5 Digitale zelf-assessment (OU) 

Zoals de meeste organisaties die zich bewegen op het gebied van CBT, gebruikt ook de 
Open Universiteit een aantal goed geoutilleerde toetscentra voor het afnemen van CBT 
examens, dat wil in dit verband zeggen distributie, verwerking (voor zover van toepassing 
op gesloten vragen) en correctie van examenvragen via Internet. Met het oog op de steeds 
noodzakelijke authenticatie – is de examenkandidaat wie hij zegt dat hij is – is het 
eigenlijke examen niet web-based, maar onder geconditioneerde omstandigheden in een 
toetscentrum. 

Daarnaast ontwikkelt de OU digitale voortgangsassessments die op verschillende 
momenten in het opleidingstraject te gebruiken zijn door zij-instromers, maar ook door 

studenten en leraren in PO, VO  en BVE. De assessments zijn gebaseerd op de 
competentiematrix en bieden de gebruiker de mogelijkheid om door middel van 
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videomateriaal en de daaraan gekoppelde opdrachten de eigen competentieontwikkeling te 
(leren) beoordelen. Er worden assessments ontwikkeld die betrekking hebben op situaties 
die kenmerkend zijn voor het functioneren van docenten en persoongebonden eigenschap
pen die relevant zijn voor het werk als docent. Voor beide vormen van assessment zijn 
medio november 2004 prototypes opgeleverd. Uiteindelijk beoogt het traject de 
ontwikkeling van een instrument voor zelf assessment, via Internet.  

3.6 Wolters-Noordhoff neemt digitaal proefwerken af 

Een aan CBT verwante ontwikkeling betreft de mogelijkheid om digitaal proefwerken 
samen te stellen en af te nemen. Uitgeverij Wolters-Noordhoff biedt docenten en scholen 
met deze toepassing de mogelijkheid om via Internet proefwerken samen te stellen, te 
plannen, af te nemen en na te laten kijken. Wolters-Noordhoff belooft een flinke 
tijdsbesparing voor leraren. De dienst wordt op dit moment nog getest door diverse 
scholen, maar na de zomer van 2006 kan elke school tegen betaling gebruik maken van de 
dienst. 

Digitale Proefwerken, zoals de dienst heet, maakt gebruik van de web-based functionaliteit 
van Schoolwise, een nieuwe elektronische leeromgeving die de uitgeverijen Wolters-
Noordhoff en EPN kostenloos meeleveren bij Digitale Proefwerken. De toepassing is 
beveiligd met een slot. Een leerling kan pas bij een gepland digitaal proefwerk nadat de 
docent het slot op een van tevoren vastgesteld tijdstip heeft geopend (automatisch 
vrijgeven) dan wel wanneer de docent in het lokaal aanwezig is (handmatig vrijgeven). 
Digitale Proefwerken zijn beschikbaar of worden ontwikkeld voor Nieuw Nederlands, Neue 
Kontakte, Grandes Lignes, Stepping Stones, Moderne Wiskunde, Netwerk, Indigo, Terra, en 
Nectar. De toepassing biedt onder andere een 'anti-spiek-knop': bij inschakeling van deze 
functionaliteit krijgt elke leerling in de klas de vragen in een andere volgorde te zien. 

De uitgever demonstreert de toepassing tijdens regionale voorlichtingsbijeenkomsten en 
docentendagen. Scholen mogen kostenloos de dienst uitproberen. Een demo van de 
toepassing laat de werking van de procedure zien en hoe resultaten kunnen worden 
geïnterpreteerd.36 

3.7 Oefenexamens via Internet 

Eveneens verwant aan CBT examens zijn de oefen- en proefexamens die in ruime mate en 
op allerlei inhoudelijke domeinen worden aangeboden op Internet, veelal in de vorm van 
downloads. Deze examens zijn in zoverre gerelateerd aan CBT dat ze kandidaten nog 
lopende het leerproces voorbereiden op de eigenlijke toetsing tijdens een – al dan niet via 
Internet – examen. In zoverre vormen oefenexamens feitelijk de brug naar e-learning – 
teleleren. Inhoudelijk stellen deze oefen- en proefexamens de kandidaat in staat om na te 
gaan hoe goed ze op het examen voorbereid zijn. Daarnaast kunnen oefen- en 
proefexamens – althans voor zover ze qua procedure vergelijkbaar zijn – ook behulpzaam 
zijn bij de voorbereiding op de gang van zaken tijdens een CBT examen. Opvallend is dat 
een aantal van deze sites verkapte verkoopkanalen zijn van onderwijsuitgevers. We geven 
hier een kort overzicht van de voornaamste websites die VO oefenexamens aanbieden.  

� 

36 http://casco.wolters.nl/site/wm_digitale_proefwerken/schoolwise/demo/index.html. 
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3.7.1 Oefenexamens.nl 

Op www.oefenexamens.nl kunnen kandidaten oefenen met alle VO eindexamens van de 
afgelopen jaren. De site biedt geabonneerde leerlingen de gelegenheid tot oefenen, 
nakijken en cijfers berekenen. Gebruik is niet kosteloos: geïnteresseerde leerlingen krijgen 
na het versturen van een SMS’je voor € 0,70 per ontvangen bericht een gebruikersnaam 
en wachtwoord voor toegang tot de volledige website toegestuurd. Daarvoor verzendt de 
dienst elke twee weken een bericht, tot beëindiging van de dienst. De dienst biedt toegang 
tot alle eindexamens en uitwerkingen van de afgelopen jaren, tegen betaling van “slechts 
een fractie van een vergelijkbaar boek in de winkel”. 

3.7.2 Examen.kennisnet.nl  

Kennisnet biedt VO examenkandidaten op examen.kennisnet.nl de gelegenheid om te 
“kijken wat je te wachten staat” en te oefenen voor het examen. De site biedt kandidaten:  

- een overzicht van sites waar oefenexamens voor het Havo of Vwo examen zijn te 
vinden; 

- de officiële vragen en correctievoorschriften van de examens Havo / Vwo van 2000 
tot en met 2004;  

- de mogelijkheid de kennis van een vak te trainen met oefenexamens uit voorgaan
de jaren;  

- de mogelijkheid vragen te stellen aan de examencoach, of  

- de mogelijkheid om te communiceren met andere examenkandidaten. 

3.7.3 Examen.nl 

Op www.examen.nl kunnen kandidaten hun eigen examentrainer op maat samenstellen. 
Deze bestaat onder andere uit een bundel met alleen die examens die betreffende 
kandidaat gaat afleggen. Van die vakken ontvangt de kandidaat het volledige examen van 
2004, zowel van het eerste als het tweede tijdvak. Daarnaast krijgt de kandidaat per vak 
handige en bruikbare examentips die door docenten zijn opgesteld. Met de Examentrainer 
wordt een gratis CD-rom geleverd met alle examens van alle vakken van 2002, 2003 en 
2004. 

Via deze site biedt uitgever Malmberg – naast de examenbundels – ook CITO-examens 
bestaande uit opgaven, bijlagen, bronnen, teksten en antwoordmodellen, voor kandidaten 
van het examen Vmbo TL en KB, Havo en Vwo. 

3.7.4 Examenbundel.nl en Quickscan  

Uitgever Thieme Meulenhoff biedt via www.examenbundel.nl de mogelijkheid om met de 
oefenexamens het kennisniveau van een bepaald vak te testen, te trainen, vragen te 
stellen aan mental examencoach Herberd, of te communiceren met andere examenkandi
daten. Via de site kan – evenals via www.examen.nl – een examenbundel worden besteld 
met daarin een oriëntatietoets. Verder biedt de site de examens en correctievoorschriften 
van 2005. 
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Van dezelfde uitgever is Quickscan 37, een korte digitale test per vak, per niveau. Via deze 
kunnen kandidaten snel vaststellen welke examenonderdelen extra geoefend moeten 
worden; op basis van de score wordt een studieadvies op maat gegeven.  

� 

37 http://www.examenbundel.nl/examenbundel/pagina.asp?pagnaam=vmbo_quickscan 
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4 CBT ontwikkelingen buiten het onderwijs 

Buiten het (regulier) voortgezet onderwijs wordt de ontwikkeling van CBT examensyste
men primair gedragen door marktpartijen zoals de ontwikkelaars en leveranciers van QMP, 
Blackboard, Teletop, Stedentop. Daarnaast doen brancheorganisaties relatief veel aan CBT, 
in Nederland bijvoorbeeld Vapro (procesindustrie), Nibra (brandweerexamens), de bouw en 
de financieel-economische en administratieve sector. Veelal gaat het om kleinere 
organisaties die zelf over de (certificering van) branchegebonden opleidingen gaan en 
gedreven worden door enthousiaste, maar (op het gebied van CBT) niet al te deskundige 
eenlingen. 

In de hightech wereld heeft certificering middels CBT examens zich ontwikkeld tot een 
belangrijke nevenbron van inkomsten, voor bijvoorbeeld Novell en Microsoft. Deze partijen 
ontwikkelen in eerste instantie nieuwe software, vervolgens ook het daarbij behorende 
leermateriaal, en tenslotte ook de toetsen waarmee de certificering is verankerd. Deze 
gang van zaken is in eerste instantie uit nood is geboren: hoe maak je onderscheid tussen 
goede en minder goede consultants? Maar inmiddels verdient Microsoft zo met certificering 
jaarlijks $ 800 mln. 

Bij gebrek aan goed werkende en betrouwbare elektronische systemen voor authenticatie 
van examenkandidaten, vindt deze voor examinering cruciale stap nog steeds face-to-face 
plaats. De meest geavanceerde CBT toepassingen worden om die reden gecombineerd met 
dedicated test centra. 

We geven in dit hoofdstuk een – verre van uitputtend – overzicht van computer based 
training en testing buiten het reguliere onderwijs. Veelal is daarbij geen sprake van CBT in 
enge zin, maar van een offline variant gecombineerd met distributie via Internet. Aan de 
orde komen: 

- Bouwradius (4.1); 

- Ecabo (4.2); 

- Examenbank EbA (4.3); 

- VCA Examenbank (4.4);  

- CBT examens in de financieel-economische sector (4.5); 

- CBT toetsen in de procesindustrie (4.6); 

- Het theorie-examen voor het rijbewijs (4.7); 

- CBT toetsen in het brandweer- en rampbestrijdingsonderwijs (4.8) en  

- CBT toetsen bij LOI (4.9). 

4.1 Fundeon38 

Fundeon – kenniscentrum beroepsonderwijs bouw&infra (www.fundeon.nl) – heeft een 
eigen toetsservicesysteem waarvan de afname van CBT toetsen deel uitmaakt. In dit 

� 

38 Fundeon is ontstaan uit de fusie van Bouwradius en SBW, de kenniscentra voor de bouw resp. infra.  
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systeem downloadt een school de toets in zijn geheel. Antwoorden worden lokaal (op de 
harde schijf van de examencomputer) versleuteld opgeslagen en in korte frequentie 
verzonden. Na afloop van de toets wordt de harde schijf opgeschoond. Bouwradius (de 
initiator van het systeem) beschouwt deze door Roccade geteste procedure als goed, veilig 
en crashbestendig. 

De leerling benadert met Internet Explorer de beeldschermtoetsingsite van Fundeon. De 
leerling kan eerst een testtoets doen om vertrouwd te raken met de vraagstelling en de 
werkwijze tijdens het toetsproces (knoppen, etc.). De toets begint met het invoeren van 
een wachtwoord, waarna de feitelijke toets begint. Elke vraag verschijnt apart op het 
scherm, soms in combinatie met een tekening. De leerling kan precies zien welke vragen 
nog komen en op welke nog moet worden teruggekomen. Aan het einde van de toets 
levert de leerling de toets in. Het behaalde cijfer wordt direct getoond. 

Door deze werkwijze hoeft de docent geen schriftelijke toetsen meer na te kijken; het cijfer 
van de leerling wordt direct opgeslagen in ISBO, het Informatiesysteem Bouwopleidingen 
waarmee ROC’s, samenwerkingsverbanden en Bouwradius onderling informatie 
uitwisselen. Zo kunnen zij informatie uitwisselen over toetsen, leerlingen en cijfers. Sinds 
begin 2001 kunnen via ISBO al de schriftelijke toetsen worden gedownload of per e-mail 
worden ontvangen. Ook wordt een rapport aangemaakt waarmee verantwoording wordt 
afgelegd aan de Examencommissie. Een ROC kan een jaarplanning van beeldschermtoet
singsmomenten in ISBO vast te leggen; leerlingen kunnen daar tot kort voor het 
evenement op worden ingepland. 

Met nagenoeg alle ROC’s met een bouwopleiding is een contract afgesloten waarin de 
samenwerking op het gebied van examinering is vastgelegd. Ook zijn er afspraken over het 
leveren van toetsen en leermiddelen. 

Na de succesvolle pilot in het tweede kwartaal van 2002 waaraan vijf ROC’s39 hebben 
deelgenomen, is het gebruik van beelsdchermtoetsen fasegewijs uitgerold. In 2003 is 
Bouwradius positief beoordeeld door het KwaliteitsCentrum Examinering (KCE). Bij deze 
KCE audit is het Toetsservicesysteem hoog gewaardeerd. 

Met de komst van de competentiegerichte leeromgeving is het ook mogelijk gemaakt via 
Internet diagnostische toetsen af te nemen. De afname van deze toetsen is analoog aan 
die van de afsluitende beeldschermtoetsing. Naast het behaalde resultaat wordt ook de 
beheersing van de behandelde theorieonderdelen teruggekoppeld. 

Eind 2005 is het aantal geplande evenementen gegroeid naar ruim 5.700, met een totaal 
van 33.460 afgenomen beeldschermtoetsen bij meer dan 30 ROC’s (Tabel 5). 

� 

Waaronder het Graafschap College (Doetinchem), ROC Aventus (Deventer), Bouwopleidingen 
Zadkine (Rotterdam) en ROC Midden-Brabant (Tilburg). 
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Tabel 5. Het aantal toetsevenementen en beeldschermtoetsen via Bouwradius, 4e kwartaal 2002 t/m 
4e kwartaal 2005. 

Jaar 
Kwartaal Aantal 

evenementen 
Aantal beeldschermtoet

sen 
2002 4 63 528 

2003 

1 
2 
3 
4 

160 
403 
463 
797 

1.313 
2.961 
3.293 
5.477 

2004 

1 
2 
3 
4 

1.216 
1.760 
1.911 
2.849 

8.428 
11.327 
11.959 
17.383 

2005 

1 
2 
3 
4 

3.756 
4.714 
4.940 
5.741 

22.377 
27.912 
28.818 
33.468 

IMPRESSIE CBT TOETSEN BOUWRADIUS – ROC MIDDEN-BRABANT 

Coördinator Gerard Hermens over de ervaringen met beeldschermtoetsen: "Het werkt eigenlijk heel 
gemakkelijk. Een paar uur voor het begin van de toets plan ik het evenement in het systeem en geef 
ik aan welke leerling welke toets gaat maken. Vervolgens wordt een presentielijst aangemaakt en per 
leerling etiketten met inlogcodes en wachtwoorden. Bovendien wordt een zaalwachtwoord 
aangemaakt. Mocht er tijdens het evenement technisch iets mis gaan bij een leerling, dan kan hij of 
zij met behulp van dat wachtwoord opnieuw inloggen. "Dat scheelt een hoop frustratie bij de leerling, 
maar het mooiste is dat de cijfers gelijk bekend zijn. Dat is prettig voor de leerlingen, maar ook voor 
ons. Het scheelt een hoop nakijkwerk". 

Na afloop geven twee leerlingen hun reactie op de beeldschermtoetsen: "Normaal gesproken haal ik 
geen hoge cijfers, maar nu ineens wel. Ik begreep de toets veel beter en ik hoefde niet steeds te 
gummen en terug te bladeren. Ik hield meer overzicht. Normaal moet ik een week wachten op mijn 
cijfer, nu weet ik het gelijk, dat vind ik ook heel goed". ... "Hoewel ik net een 5,0 heb gehaald voor 
'Kozijnen maken', wat overigens wel genoeg is voor  mijn diploma, vind ik zo toetsen maken  
makkelijker. Je weet precies wat je nog moet doen en je weet hoeveel tijd je nog hebt. Het is 
duidelijk aangegeven". 

De coördinator: "Het is opvallend dat de leerlingen bij de beeldschermtoetsen hoger scoren dan bij de 
schriftelijke. Ze lijken het makkelijker te vinden. Het is leuk dat zij er ook zo enthousiast over zijn." 

4.2 Ecabo 

Ecabo – het kenniscentrum voor de handel  (www.ecabo.nl) – is adviseur, uitvoerder en 
beheerder op het gebied van examineringprojecten en -diensten. Ecabo zorgt voor de 
onderlinge afstemming tussen exameneisen en behoeften van bedrijven en ondersteunt 
onderwijsinstellingen met allerlei diensten in hun examineringstaak. Op het gebied van CBT 
werkt Ecabo aan de implementatie van CBT examenafname op ROC’s, in een Client/Server 
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constructie met een LAN. 40 Op locatie vergt deze implementatie nog aanpassing aan 
servers en computers. 

Momenteel ontwikkelt Ecabo in samenwerking met de Stichting Examenbank EbA aan 
experimentele CBT toepassing voor de kwalificaties ICT-beheerder, Directiesecretaresse / 
managementassistent, Secretarieel medewerker, en Medewerker beheer ICT. Daarbij wordt 
de volgende stapsgewijze aanpak gehanteerd. 

Daarnaast ontwikkelt Ecabo met Stichting BIT Simulaties assessment centers voor afname 
van de proeve in een gesimuleerde beroepsomgeving. Het gaat hierbij om de kwalificaties 
Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen en Directiesecretaresse / 
managementassistent. 

Ecabo werkt op examineringgebied samen met Examenbank EbA (4.3), VCA Examenbank 
(4.4) en de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB, 
www.svpb.nl). Deze exameninstelling neemt alle Mbo-examens op beveiligingsgebied af. 
Verder voert SVPB zowel zelf als in samenwerking met ECABO verschillende projecten uit 
voor innovatie van afnamesystemen voor de theorie- en praktijkexamens. 

Sinds januari 2005 worden Ecabo-leerlingen bij NTI – het Nederlands Taleninstituut dat 
zich inmiddels bezig houdt het aanbod van een breed scala van opleidingen - geëxami
neerd met EbA-examens. 

4.3 Examenbank EbA 

De Examenbank EbA (www.examenbank.nl) is een op initiatief van een aantal ROC’s en 
Ecabo opgericht samenwerkingsverband van ruim 35 Mbo-onderwijsinstellingen. 
Achtergrond van het initiatief is dat ontwikkeling van toetsen complex en tijdrovend is, 
terwijl de grondslag voor toetsing – de eindtermen van de landelijke kwalificatiestructuur – 
in heel Nederland dezelfde is. Dat biedt goede mogelijkheden voor samenwerking binnen 
het Mbo. Een groot aantal ROC's heeft in samenwerking met Ecabo de stichting 
Examenbank Administratie (EbA) opgericht. Ecabo verzorgt de uitvoeringsorganisatie voor 
EbA. 

Examenbank EbA ontwikkelt examens en items, onderzoekt en ontwikkelt innovatieve 
(examen gerelateerde) producten, zoals proeven van bekwaamheid, en functionaliteiten 
zoals een op QMP gebaseerd toetsservicesysteem. 

Doel van EbA is goedkopere en betere examens te ontwikkelen, optimaal aansluitend bij de 
eisen van het bedrijfsleven en op een gebruiksvriendelijke manier inzetbaar voor de 
dagelijkse schoolpraktijk. In samenwerking met een groot aantal onderwijsinstellingen 
worden betrouwbare toetsen ontwikkeld en samengebracht in een geautomatiseerd 
systeem. Deelnemende ROC's kunnen toetsen bestellen via de site www.toetscenter.nl. 
Alle partijen leveren een financiële bijdrage. ROC's die deelnemen aan de Examenbank 
betalen daarvoor een bedrag dat afhankelijk is van het aantal leerlingen in de administra
tieve sector. De ROC's kunnen daarvoor een ongelimiteerd aantal toetsen bestellen. 

Door EbA geschoolde docenten ontwikkelen toetsmateriaal op basis van de EbA
toetsmatrijzen. Docenten doen dit individueel of via het ROC waar zij werkzaam bij zijn. 

� 

40 In deze constructie wordt een toetsapplicatie lokaal op de  PC  in een fysiek afgeschermde  
toetsomgeving (bijvoorbeeld de school) geïnstalleerd en gebruikt voor toetsing. De (versleutelde) 
toetspackages staan op een lokale LAN server, welke gesynchroniseerd wordt met een landelijke 
server. 
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Uitbetaling vindt plaats op basis van productie. Een andere belangrijke bron waaruit EbA 
toetsmateriaal betrekt wordt gevormd door bestaand toetsmateriaal van ROC's. Een ROC 
kan dit bestaande materiaal aanbieden aan de stichting. EbA regelt dan het opnameproces 
om de toetsen gelegitimeerd en wel in de bank te zetten. 

Via de SVPB zijn proeftoetsen beschikbaar voor de Beveiliging. Het gaat om Waarneming 2 
en Beveiliger 2. Via EbA worden ook de schoolexamens Beveiliging beschikbaar gesteld, 
waarmee leerlingen zich kunnen voor bereiden op het SVPB examen. Proeftoetsen van de 
SVPB zijn via de site (www.examenbank.nl) beschikbaar – bijv. voor Waarneming, Proeve 
van Bekwaamheid, Beveiliger. Vanaf november 2005 zijn ook toetsen voor de opleiding 
Beveiliger beschikbaar. Voor de verplichte SVPB-examens ‘Beveiliging van gebouwen en 
eigendommen’, ‘Werken binnen wettelijke kaders’ en ‘Veiligheidsnetwerk’ zijn bijna 400 
items beschikbaar. Dit aantal zal naar verwachting groeien. 

De items zijn geschreven door docenten van ROC van Amsterdam, ROC Zadkine, het 
Albeda College en het ROC van Twente. De examencommissie van de EbA heeft de items 
toetstechnisch en inhoudelijk vastgesteld. Daarmee is de kwaliteit gegarandeerd. De 
examens bereiden voor op de SVPB-examens, maar vervangen deze niet. De toetsmatrijs, 
de normering (67%) en de toetstermen die de SVPB als eis aan de examens stelt, heeft 
EbA als uitgangspunt gebruikt. Leerlingen kunnen zich zo beter op de SVPB theorie
examens voorbereiden. Net als alle andere EbA-examens worden de beveiligingsexamens 
geheim gehouden. Via Toetscenter zijn twee versies per onderdeel beschikbaar. Met behulp 
van QMP kan elke EbA-school random toetsen genereren. 

De Examenbank EbA distribueert haar toetsen via www.toetscenter.nl. Toetscenter is een 
elektronische brievenbus voor het verzenden van toetsen. Met ToetsCenter kunnen toetsen 
op flexibele tijdstippen en op individuele basis kunnen worden afgenomen. Een aantal bij 
Excenter aangesloten exameninstellingen heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling 
van een systeem waarmee onderwijsinstellingen snel, efficiënt en goedkoop toetsen via 
internet kunnen downloaden. Omwille van de geheimhouding is gebruik van Toetscenter 
voorbehouden aan partijen die zijn geautoriseerd door één van de deelnemende 
exameninstellingen. Voor het downloaden van toetsen heeft elke deelnemende 
onderwijsinstelling één of meerdere toetscoördinatoren aangewezen die van de EbA een 
login hebben gekregen. 

De toetsen uit de examenbank worden jaarlijks gescreend: is de inhoud van de vragen nog 
up to date? Zijn er misschien wijzigingen in de eindtermen geweest? Vragen die onderhoud 
nodig hebben worden aangepast. Daarnaast komen er regelmatig evaluatieformulieren 
binnen van docenten. Via het evaluatieformulier geven zij commentaar op de toets en de 
afzonderlijke vragen. Met het commentaar op de vragen gaan de medewerkers van de 
Examenbank EbA meteen aan de slag. 

4.4 VCA Examenbank 

VCA Examenbank (vca.ssvv.nl) is een werkorganisatie die zorgt voor de examinering van 
de kwalificaties volgens de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA). 41 

VCA Examenbank coördineert de ontwikkeling en distributie van de toonaangevende, 

� 

41 VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is 
een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van 
aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. 
Behalve een checklist is VCA ook een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende 
bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. 
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veelgevraagde examens Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggeven
den VCA. Daarnaast zorgt de VCA Examenbank voor de erkenning van Examencentra VCA. 
In opdracht van en namens de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV, 
www.ssvv.nl) heeft ECABO de ontwikkeling en de bedrijfsvoering op zich genomen. Een 
VCA-diploma moet absolute zekerheid geven, dat de houder beschikt over de noodzakelijke 
kennis om veilig te werken in gevaarlijke omstandigheden. Na het rijbewijs zijn VCA-
diploma’s het populairste diploma. 

De (multiple choice-)vragen zijn opgeslagen in een database met vele honderden items. 
Via het toetssysteem QMP worden examens automatisch samengesteld. Examencentra VCA 
die door de VCA Examenbank zijn erkend en gecontracteerd, kunnen ze ophalen bij 
Toetscenter, een goed beveiligde website. Deze werkwijze is veel kosteneffectiever dan de 
oude situatie: toen moesten tientallen examencentra elk hun eigen examenvragen 
bedenken en beheren. Bovendien zijn er nu geen kwaliteitsverschillen meer tussen 
examens van verschillende centra. De kwaliteit is constant en wordt voortdurend bewaakt. 
De VCA Examenbank analyseert alle examenuitslagen, om te zien of bepaalde vragen te 
gemakkelijk of te moeilijk zijn. 

De VCA Examenbank levert niet alleen toetsmateriaal, maar houdt ook toezicht op 
de kwaliteit van de Examencentra VCA. Om in aanmerking te komen voor een VCA-
contract moet een centrum worden erkend door de VCA Examenbank. Dit gebeurt aan de 
hand van de Erkenningsregeling VCA, de Erkenningscriteria en het Uitvoeringsbesluit die 
door het Centraal College van Deskundigen zijn vastgesteld. Een erkenning kan worden 
ingetrokken als een Examencentrum VCA tekort blijkt te schieten. Daarbij baseert de VCA 
examenbank zich niet alleen op jaarlijkse audits bij de examencentra door haar eigen 
adviseurs, maar ook op controlebezoeken die onaangekondigd en steekproefsgewijs 
worden uitgevoerd door de Stichting Examenkamer. 

VCA-examens worden op een aantal vaste momenten per week aangeboden, met het oog 
op efficiënte verwerking van opdrachten en resultaten, en navenant lagere kosten voor de 
examencentra. 

VCA Examens houdt ook een centraal diplomaregister bij dat kan worden geraadpleegd 
voor het opzoeken van diplomanummers of namen van gediplomeerden. Via de VCA site 
kunnen proefexamens worden gedownload. 

4.5 CBT examens in de financieel-economische sector 

De Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens, kortweg “de Associatie”, is een 
onafhankelijke examenorganisatie voor de financieel-economische sector. In 2005 neemt 
de Associatie naar verwachting ruim 100.000 examens op MBO en HBO niveau af van ca 
60.000 kandidaten. Sinds maart 2004 verzorgt Andriessen en Partners de CBT examens 
voor de Associatie. In het eerste jaar worden ca 10.000 CBT examens afgenomen. Naast 
de feitelijke examinering kunnen kandidaten ook zelf het examen, de tijd en de locatie 
reserveren via Internet. 

Reservering en examinering via Internet is voor de Associatie onafwendbaar. De 
individualiseringstrend manifesteert zich ook in de leertrajecten en examens van 
werknemers in de financieel-economische sector. Internet wordt momenteel gezien als “de 
enige technologie waarmee we én examentrajecten kunnen individualiseren én de 
noodzakelijke efficiencyslag kunnen bewerkstelligen”. 
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Voor de toekomst beoogt de Associatie ook flexibilisering van examens met open vragen. 
Eerder (in 2003) heeft Andriessen en Partners in opdracht van de Stichting Examens 
Assurantiebedrijf (SEA) geëxperimenteerd met open vragen examens via Internet.42 

Verwacht wordt dat de behoefte aan “on-demand” examens toeneemt: examen doen 
zonder inschrijving vooraf, maar met de creditcard naar de examenlocatie gaan en daar 
direct examen doen, op een door de kandidaat zelf bepaald moment. Elektronische 
correctie “vernieuwen het proces niet essentieel”, maar verbeteren de efficiency van het 
examenproces wel. Echte tele-examens – zonder een fysiek aanwezige toezichthouder, 
waarbij ter identificatie irisscans en web-cams worden ingezet – lijken nog ver weg. 

4.6 CBT toetsen in de procesindustrie 

De Stichting Vapro43 – Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven – voert wettelijke 
taken uit in het beroepsonderwijs, vooral ten behoeve van de procesindustrie. Vapro werkt 
samen met opleidingsinstituten aan een landelijke kwaliteitsstandaard voor opleidingen en 
examinering in de procesindustrie. Exameninstelling VAPRO levert door KCE goedgekeurde 
examenproducten. 

Vapro faciliteert naast de gangbare toetsing ook CBT toetsen. CBT toetsen zijn er voor de 
multiple choice theorie-examens open leren via Internet voor basisoperator, VAPRO A, B en 
C. Steeds verloopt het proces – planning van het toetstijdstip, aanmelden van cursisten, 
toetsafname en verwerking van toetsresultaten – grotendeels via Internet. Alleen de 
inschrijving van scholen en cursisten verloopt nog op de schriftelijke manier. Door dat de 
organisatie van de theoretische toetsing vrijwel ongewijzigd is, is de overstap van 
bedrijven en instellingen naar CBT toetsing laagdrempelig. Stapsgewijs verloopt dit proces 
als volgt: 

1.	 Zodra school en cursisten zijn ingeschreven, kan de school een toets aanvra
gen, twee weken van te voren.  

2.	 Tot vlak voor het begin van de toets kan de school leerlingen toevoegen of 
weghalen. 

3.	 De school mag zelf de locatie kiezen mits die voldoet aan de minimumeisen. 

4.	 De cursisten krijgen van de toezichthouder toegang tot de examens met hun eigen 
inloggegevens. 

5. Na afloop is direct het voorlopige cijfer bekend. 

Vapro typeert CBT toetsing als snel, flexibel en nauwkeurig. Cursisten kunnen een eigen, 
van elkaar verschillende toets maken. Daarmee wordt ingespeeld op de trend naar meer 
individuele leertrajecten. Omdat alle procedures geautomatiseerd verlopen, is de kans op 

� 

42 Andriessen en Partners heeft de logistiek, het maken van een examen met open vragen tot en met 
het toesturen van een certificaat of diploma, volledig geautomatiseerd en ontsloten via Internet. Zij 
wijzen op het grote aantal “… instellingen [dat] eens of enkele malen per jaar een zaaltje afhuurt (of 
de Jaarbeurs) en daar een heel examencircus optuigt met in het gelid staande tafeltjes, surveillanten 
en een drukkende examensfeer. Vervolgens moeten de kandidaten weken tot maanden wachten op 
de uitslag. Als ze gezakt zijn of een herkansing mogen maken  treedt het hele proces weer in  
werking.” Andriessen wil met deze dienstverlening een eind maken aan “deze inefficiënte en niet 
klantvriendelijke manier van examinering”. De eerste reacties op het experiment zijn positief. 

43 Vapro maakt deel uit van de bredere Vapro-OVP organisatie (www.vapro-ovp.com). 
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verstoring door menselijke fouten gering. Nauwkeurigheid gecombineerd met snelheid 
zorgt voor betere mogelijkheden om het studiegedrag van werknemers te monitoren.44 

4.7 Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  

Voor het behalen van het theoriecertificaat rijvaardigheid moeten kandidaten naar een van 
de testcentra van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Daar wordt door 
middel van computers en antwoordkastjes het theorie-examen afgenomen. 

De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op 
grote tv-monitoren. De vragen zijn ook mee te lezen. Het betreffen ja/nee, meerkeuze- en 
open vragen waarbij een getal moet worden ingetoetst. Per vraag geldt een tijdslimiet. De 
vragen worden beantwoord met drukknoppen in de tafel. Daarna stelt de computer in 
ongeveer een kwartier de uitslag vast en krijgt de kandidaat feedback over het soort 
vragen waaraan extra aandacht moet worden besteed, in geval van niet slagen. Het 
theorie-examen zelf wordt niet via Internet afgelegd; examens kunnen wel via Internet 
geoefend worden.  

Bij de theorie-examens van het CBR gaat het om grote aantallen gebruikers. In oktober 
van 2005 zijn er 29.885 theorie-examens afgenomen voor personenauto’s (zie Tabel 6). 

Tabel 6. Aantal afgenomen theorie-examens van het CBR, in oktober 2005. 

Categorie Aantal Categorie Aantal 

Motor 2.923 Bus 77 

Personenauto 29.885 Personenauto en aanhanger 2.360 

Vrachtauto 798 Vrachtauto en aanhanger 723 

� 

44 Vapro wil geen indicatie geven van het aantal online examenkandidaten, gezien de vertrouwelijke 
aard van deze informatie. Als minimum systeemeisen worden gesteld: Internettoegang met 
minimaal 28,8 kbs snelheid per kandidaat, Microsoft Internet Explorer 5.5 en hoger, beeldschermre
solutie 800 x 600 pixels, toegang tot web-based e-mail, toegang tot chatsystemen en andere 
applicaties dienen te zijn geblokkeerd. 
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4.8 CBT toetsen brandweer- en rampenbestrijdingsonderwijs 

Het Nibra (www.nibra.nl) verzorgt voor het brandweer- en rampenbestrijdingsonderwijs 
computer-based trainingen en elektronische toetsen. Naast de trainingen wordt de 
computer ook ingezet om het niveau van een cursist te bepalen, door middel van een 
voorkennistoets voorafgaand aan een opleiding, en examentraining aan het einde van een 
opleiding. De officiersopleidingen voor de brandweer worden overigens met een 
rijksexamen afgesloten. 

Nibra biedt de trainingen en toetsen aan op verschillende manieren: via een cd-rom, via 
een netwerk of via Internet of een combinatie van bijvoorbeeld een CD-rom en het 
Internet. De CBT of toets kan thuis door de cursist worden doorgenomen en de behaalde 
resultaten worden vervolgens via het Internet verzameld. Voordeel hiervan voor de cursist 
is dat hij gedurende het doorlopen van het programma geen internetverbinding nodig 
heeft, terwijl de opleider uiteindelijk wel inzicht krijgt in de resultaten.  

4.9 LOI 

LOI (www.loi.nl) is in Nederland een van de grootste aanbieders van afstandsopleidingen 
aan bedrijven en individuele studenten. Hoewel het concept van CBT niet ver afstaat van 
de bedrijfsfilosofie, doet LOI niet zelf aan CBT toetsing. Wel worden CBT examens 
uitbesteed naar brancheorganisaties die zelf aan CBT toetsing doen. Als grootste barrière 
voor CBT toetsing ziet LOI de authenticatie: hoe weet je zeker dat degene die de toets 
uitvoert de examenkandidaat is? Tot dusver wordt de authenticatie steeds opgelost door 
persoonlijke identificatie door directe toezichthouders, doorgaans in een toetscentrum. 

Wel biedt LOI voor bepaalde LOI cursussen, zoals managementcursussen, de mogelijkheid 
om examens (deels) met behulp van een computer af te leggen. Het gaat daarbij om 
schriftelijke examinering met uit meerkeuzevragen, die dagelijks worden afgenomen. Deze 
examens worden afgenomen in een van de 13 testcenters van LOI (verspreid over heel 
Nederland). Het is aan de cursist om te bepalen waar en wanneer (dag en tijdstip) hij het 
examen wil afleggen. Direct na afloop ontvangt hij een voorlopige uitslag van de computer. 
De officiële uitslag wordt schriftelijk meegedeeld. 
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5 CBT ontwikkelingen in het buitenland 

In plaats van te zoeken op basis van een strakke landenselectie, is in eerste instantie 
breed gezocht naar interessante buitenlandse good practices op het gebied van computer 
based testing (CBT), dan wel gerelateerde ontwikkelingen. Daarbij hebben we wel 
enigszins gericht gezocht in landen waar we op voorhand veel van verwachten, 
bijvoorbeeld op grond van internet maturity indicatoren op het gebied van e-learning en e
government (zoals de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk). 

Opvallend is de relatieve voorloperpositie van de Verenigde Staten, volgens verschillende 
gesprekspartners. Zo ontstaat het beeld dat “er – afgezien van de VS – niet zoveel gebeurt 
op het gebied van CBT, in elk geval niet in West Europa. In het buitenland zijn vermoede
lijk geen initiatieven op dit gebied die van een enigermate vergelijkbare schaal zijn”.45 

Verklaring voor deze voorloperpositie kan zijn dat in de Verenigde Staten een langjarige 
traditie bestaat van toelatingsexamens die kandidaten een gelijke kans geven, ongeacht 
hun afkomst en achtergrond. In de volgende subparagrafen komen een aantal Amerikaan
se voorbeelden van CBT aanbod. 

Dit hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van de waardeketen die wordt weergegeven in 
Figuur 2 (in 2.3). Daarin onderscheiden we het volgende type organisaties: 

- Normeringinstellingen (5.1); 

- Beheer- en ontwikkelorganisaties en uitvoerende organisaties (testcentra; 5.2); 

- internationale aanbieders van CBT aan het publiek (5.3). 

Van ieder type organisatie geven we een aantal voorbeelden. Deze lijst beoogt een niet 
uitputtend overzicht te geven van prominent aanwezige instanties en organisaties op de 
CBT markt. 

5.1 Normeringinstellingen 

Prominente normeringinstellingen zoals de International Association for Educational 
Assessment (IAEA), de Association for Educational Assessment – Europe (AEA-E), en de 
European Federation for Open & Distance Learning (EFODL) lijken geen directe link te 
hebben met CBT.  

5.1.1 International Test Commission 

De International Test Commission (ITC) is een verband van nationale psychologische 
verenigingen, testcentra, uitgeverijen en andere organisaties die zich betrokken voelen bij 
de promotie van effectief examineringbeleid en de adequate ontwikkeling, evaluatie en 
gebruik van onderwijskundige en psychologische instrumenten.46 De Unie is opgericht in 
1978 en heeft inmiddels ruim 120 ledenorganisaties. Het huidige deelnemerschap beslaat 
voornamelijk West- en Oosteuropese landen en Noord-Amerika. De ITC is een non-profit 
organisatie die gelieerd is aan IAAP en IUPsyS. 

� 

45 Interview met Prof. Van der Linden.  
46 ITC directory 2001, www.intestcom.org. 
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In reactie op de recente substantiële veranderingen in de voorzieningen voor stand-alone 
en internet-delivered computer-based examens, heeft de ITC Raad besloten een 
programma op te stellen ter ontwikkeling van internationaal geaccepteerde regels met 
betrekking tot computer/internet-based examineren. Dit programma heeft geleid tot de 
vaststelling van internationale richtlijnen voor CBT. Zie voor deze “International Guidelines 
on Computer-based and Internet-Delivered Testing” 

www.intestcom.org/guidelines/index.html. 

5.1.2 British Standards Institute (BSI) 

Het British Standards Institute (BSI, www.bsi-global.com) heeft als doel bij te dragen aan 
de ontwikkeling van standaarden voor het gebruik van informatietechnologie in 
leeromgevingen in Groot-Brittannië. De focus ligt hierbij op:  

- de ontwikkeling van standaarden voor metadata van learning technology, 

- interoperabiliteit van computersystemen en inhoud van deze systemen, 

- learning management software, 

- levering van assessments via Internet, en 

- studentidentificatie. 

5.2 Beheer- en ontwikkelorganisaties 

5.2.1 Prometric 

Eén van de grootste leveranciers van soft- en hardware oplossingen voor het afnemen van 
computer-based examens is Prometric (www.prometric.com), onderdeel van Thomson 
Corporation. Bij een groot aantal van de hieronder beschreven voorbeelden good practices 
is Prometric (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling van examens. Het bedrijf 
beschikt over een uitgebreid netwerk van omstreeks 4.800 locaties waar testen kunnen 
worden afgenomen. Deze laatste behelst zowel fysieke testcentra als websites waarop 
kandidaten kunnen inloggen voor het afleggen van een examen. 

5.2.2 Pearson VUE 

Pearson VUE (www.vue.com) is de computer based testing divisie van Pearson Education. 
De organisatie beschikt over een netwerk van meer dan 3.700 aangesloten testcentra 
wereldwijd. Pearson VUE biedt computer-based examens aan in de volgende gebieden:  

- gezondheid en medicijnen,  

- informatietechnologie, 

- academische toelating, 

- rijbewijzen,  

- werkgelegenheid en personeelszaken, en  

- financiële diensten. 
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5.2.3 Educational Testing Service (ETS) 

Educational Testing Service (ETS, www.ets.org) is een in 1947 opgerichte internationaal 
opererende instelling zonder winstoogmerk, die een breed scala van producten en diensten 
aanbiedt op het gebied van onderwijs. ETS streeft vooruitgang en gelijkheid na in het 
onderwijs door het wereldwijd aanbieden van eerlijke en valide assessments, onderzoek en 
verwante diensten. Jaarlijks is de instelling verantwoordelijk voor meer dan 24 miljoen 
testafnames op ruim 9.000 locaties verspreid over 180 landen. De activiteiten van ETS zijn 
onder te verdelen in de expertise gebieden onderzoek, assessment ontwikkeling, test 
administratie en test scoring. 

Testcentra 

Geen van bovengenoemde beheer- en ontwikkelorganisaties hebben eigen testcentra in 
beheer. Het netwerk van testcentra waar zij over beschikken bestaat uit partnerverbanden 
met testcentra die er voor hebben gekozen om testen van een bepaalde beheer- en 
ontwikkelorganisatie aan te bieden. Slechts in sommige gevallen opereren de testcentra 
onder de naam van de organisatie waar de samenwerking mee is aangegaan. In de meeste 
gevallen echter behouden de testcentra hun eigen naam.  

5.3 Internationale aanbieders van CBT aan het publiek 

5.3.1  Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

Eén van de tests die Educational Testing Service (ETS) aanbiedt, is de Test of English as a 
Foreign Language (www.toefl.com). Deze test, die voor het eerst werd ontwikkeld in 1964, 
toetst de kennis van de Engelse taal van een non-native speaker op het gebied van 
spreken, schrijven, lezen en luisteren. Veel (opleidings)instellingen waar Engels de voertaal 
is, verplichten potentiële studenten en medewerkers om aan te tonen dat zij over een 
dusdanig kennisniveau van de Engelse taal beschikken dat zij naar behoren kunnen 
functioneren. Een groot aantal universiteiten en instellingen accepteren een TOEFL-
certificaat als bewijs voor het beschikken over het juiste kennisniveau.47 

Al enkele jaren wordt de TOEFL in een computer-based, maar wel offline versie 
aangeboden, naast de reguliere papieren versie. Sinds het vierde kwartaal van 2005 wordt 
de TOEFL in een aantal landen ook via Internet aangeboden, de zogenaamde TOEFL iBT 
(internet Based Test). Het gehele iBT-systeem en bijbehorende technologie voldoen aan de 
door ETS opgestelde kwaliteitsstandaarden.48 Deelnemers aan de iBT test melden zich, net 
als bij de andere versies, bij testcentra die de bevoegdheid hebben tot het afnemen van 
TOEFL. Ter plekke kunnen deelnemers gedurende maximaal vier uur werken aan de test. 

� 

47 Meer dan 5.500 universiteiten wereldwijd erkennen het certificaat. 
48 Zie voor meer informatie www.ets.org/Media/About_ETS/pdf/standards.pdf. 
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In aanvulling op de algemene voordelen van CBT (2.4), formuleert ETS de volgende 
voordelen van iBT in vergelijking met de papieren TOEFL: 

- het aantal testlocaties is relatief eenvoudig uit te breiden;49 

- uitbreiding van het aantal deelgebieden waarop kennis integraal getoetst kan 
worden; iBT maakt het integraal toetsen van zowel lees-, schrijf-, luister- als 
spreekvaardigheid mogelijk; 

- meer objectieve beoordeling van testonderdelen, zoals spreekvaardigheid vanwege 
ontbrekend face-to-face contact;50 

- testscores kunnen sneller aan kandidaten medegedeeld worden. De eerste 
tijdswinst wordt behaald doordat gesloten vragen digitaal gecorrigeerd kunnen 
worden in plaats van handmatig. Daarnaast wordt tijd gewonnen doordat testresul
taten digitaal beschikbaar komen en geen tijd verloren gaat met het per post 
verzenden van de resultaten. 

Het grootste nadeel voor de deelnemer dat de iBT met zich meebrengt is volgends ETS het 
feit dat het voor deelnemers niet langer mogelijk is om door de opgaven te bladeren. De 
opgaven dienen één voor één, in een vaste volgorde beantwoord te worden. 

5.3.2 Medical College Admission Test (MCAT) 

De Medical College Admission Test (MCAT) is een gestandaardiseerde meerkeuzetest die 
ontwikkeld is om de probleemoplossende, analystische en schrijfvaardigheden te testen 
van personen die zich in wensen te schrijven voor een medische studie aan één van de 
universiteiten die deel uit maken van de Association of American Medical Colleges (AAMC, 
www.aamc.org). 

Sinds augustus 2005 kan in een aantal Amerikaanse steden een CBT versie van de Medical 
College Admission Test (MCAT) afgenomen worden. De test kan ook buiten de Verenigde 
Staten afgelegd worden. Verspreid over de wereld bevinden zich 13 testcentra die het 
examen computer-based aanbieden. 

De CBT verlangt minimale computervaardigheden van deelnemers. Bovendien krijgen 
deelnemers voor aanvang van het examen een korte introductie, waarin het examen 
format wordt besproken en de navigatietools uitgelegd worden. Het examen bestaat uit 
meerdere onderdelen. Aan ieder onderdeel is een maximale tijd toegekend waarin de 
deelnemers vragen kunnen beantwoorden. Binnen ieder onderdeel hebben de kandidaten 
de mogelijkheid om door de vragen te scrollen en zijn zij niet gebonden aan een vaste 
volgorde van de vragen. 

� 

49 Het is de vraag of dit een voordeel van specifiek online testing is.  
50 Negatieve invloeden op de beoordeling door mogelijke vooroordelen (door het ontbreken van de 

zogenaamde ‘klik’) die kunnen ontstaan bij interhumaan contact, worden op deze manier zoveel 
mogelijk uitgesloten.  
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5.3.3 US Medical Licensing Examination 

De individuele medische licentieautoriteiten (medical boards) van de verschillende Staten 
in de VS hanteren hun eigen regels inzake de uitgifte van licenties voor de uitoefening van 
een medisch beroep. Wel hebben de verschillende autoriteiten onderling afgesproken dat 
personen die een medisch beroep willen uitoefenen een test moeten afleggen die in alle 
Staten gelijk is: de US Medical Licensing Examination (USMLE, www.usmle.org). 

De USMLE test het vermogen van een medicus om kennis en concepten toe te passen, 
oorzaken te herleiden en kundigheden ten aanzien van het centraal stellen van de patiënt 
aan te tonen. De test bestaat uit drie complementaire onderdelen. In de VS kunnen alle 
drie de onderdelen computer-delivered afgenomen worden. Kandidaten van buiten de VS 
en Canada kunnen alleen de eerste twee delen van de test computer-delivered afleggen. 
Een mogelijke reden hiervoor is dat deel drie gedeeltelijk bestaat uit computer-based 
simulaties, die andere eisen stellen aan de computeromgeving waarin de testen worden 
afgenomen dan de multiple choice vragen waar de andere onderdelen van de test uit 
bestaan. Voor het afleggen van één van de testonderdelen kunnen kandidaten zich melden 
bij geselecteerde testcentra verspreid over de wereld, alle onderdeel van Prometric (5.2.1). 

Ter voorbereiding op de test kunnen kandidaten kiezen uit verschillende opties om een 
oefenexamen af te leggen. De eerste optie bestaat uit het via de website downloaden van 
oefenmateriaal. Een andere optie is de aanschaf van een CD-rom die per post aan de 
kandidaat wordt toegestuurd. Een derde mogelijkheid is het afleggen van een oefenexa
men in een geaccrediteerd testcentrum. Op het moment van aanmelding voor een 
testonderdeel, kunnen kandidaten zich met hun inschrijfnummer via Internet registreren 
voor een oefenexamen in één van de testcentra. Het downloaden via de website is gratis, 
aan optie twee en drie zijn kosten verbonden. 

De USMLE wordt gesponsord door de Federation of State Medical Boards (FSMB) en de 
National Board of Medical Examiners (NMBE).  

5.3.4 Certified Public Accountant examen 

Sinds april 2004 is het examen dat in de Verenigde Staten afgelegd dient te worden voor 
het behalen van de titel Registeraccountant (Certified Public Accountant – CPA) alleen nog 
maar computer-based beschikbaar. Het examen wordt uitgegeven door het American 
Institute of Certified Public Accountants (AICPA, www.cpa-exam.org). 

De kandidaten krijgen verschillende, maar qua moeilijkheidsgraad gelijkwaardige examens 
voorgeschoteld. De examenvragen zijn afkomstig uit een grote vragenpool. Door het 
invoeren van bepaalde criteria is het mogelijk de tests qua moeilijkheidsgraad en inhoud 
op elkaar af te stemmen. Eén van de criteria is het zogenaamde “exposure control” 
criterium. Dit criterium zorgt ervoor dat een van tevoren vastgesteld maximaal aantal 
kandidaten dezelfde set van vragen op het zelfde testmoment ter beantwoording 
voorgelegd krijgt. 

Het door AICPA ontwikkelde systeem voor de testoverdracht dat geaccrediteerde testcentra 
ontvangen, zorgt er voor dat alle tests voldoen aan inhoudelijk en psychometrische 
specificaties. Het systeem bevat niet alleen testonderdelen, maar tevens de regels voor het 
beheer van de testen die voortkomen uit deze losse onderdelen. Door classificatie van 
nieuw ontwikkelde examenvragen, alvorens deze toe te voegen aan de vragenpool, is het 
mogelijk om bij de samenstelling van een test vragen toe te wijzen op grond van deze 
classificatie. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle kandidaten een examen afleggen  
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dat de juiste inhoud afdekt en een juiste moeilijkheidsgraad heeft. AICPA heeft omstreeks 
$25 mln geïnvesteerd in programmatuur ten behoeve van CBT, met name gericht op 
fraudepreventie en daarnaast op item banking. 

5.3.5 OCR examens 

Oxford Cambridge RSA (OCR, www.ocr.org.uk) is een samenwerkingverband tussen de 
universiteiten van Oxford en Cambridge en RSA (Royal Society for the encouragement of 
Arts) in Groot-Brittannië. Het samenwerkingsverband biedt verschillende tests via Internet 
aan (OCR gebruikt de term e-assessment), zoals: 

- de basistest taal- en rekenvaardigheid voor volwassenen; 

- de sleutelvaardigheden test voor de toepassing voor ‘Number, Communication and 
Information Technology’; 

- administratieve vaardigheden. 

Vanwege de positieve ervaringen met CBT en de voordelen die het oplevert, zoals een 
verhoogde efficiëntie, flexibiliteit en keuzemogelijkheden is OCR van plan om op korte 
termijn het aantal e-assessments uit te breiden, bijvoorbeeld het Certificate in Professional 
Competence (CPC) en IT Practitioner. De testen worden nationaal erkend en kunnen op 
13.000 verschillende plekken afgenomen, dankzij samenwerkingsverbanden die OCR heeft 
gesloten met onderwijsinstellingen. 

5.3.6 International/European Computer Driving Licence (ICDL/ECDL) 

De European Computer Driving Licence Foundation ECDL-F is het besturend orgaan en 
licentieautoriteit van het Europese en Internationale Computer Rijbewijs (www.ecdl.com). 
Deze non-profit organisatie verzorgt wereldwijd één van de grootste eindgebruiker 
computervaardigheden programma’s. ECDL-F werd opgericht in 1997 naar aanleiding van 
het in 1995 door de Europese Commissie gestarte initiatief om computervaardigheden in 
het bedrijfsleven te verbeteren. Het Europese Computer Rijbewijs is een afgeleide van het 
Finse Computer Rijbewijs dat in 1994 werd geïntroduceerd om computervaardigheden van 
Finse werknemers te vergroten. 

Buiten Europa wordt het Rijbewijs aangeboden als het Internation Computer Driving 
Licence. Beide Rijbewijzen zijn qua inhoud identiek en certificeren dat de houder van het 
Rijbewijs beschikt over de juiste vaardigheden voor het gebruik van een PC en de 
basisconcepten van informatietechnologie begrijpt. Zowel het Europese als internationale 
rijbewijs worden wereldwijd erkend. 

Voor het behalen van het certificaat dient een kandidaat zes theoretische en één praktische 
test met succes af te leggen. Voor het afleggen van deze zeven tests kan een kandidaat 
terecht bij één van de geaccrediteerde testcentra verspreid over de hele wereld. In 
Nederland kan men voor het afleggen van tests voor het Europese Computer Rijbewijs 
terecht bij EXIN testcentra (www.exin.nl), die de testen digitaal aangebiedt. 

5.3.7 Graduate Management Admission Test (GMAT) 

De GMAT (www.gmac.com) is ontwikkeld door de Graduate Management Admission Council 
(GMAC). Deze vereniging werd in 1953 opgericht door negen Amerikaanse business 
schools met als doel het ontwikkelen van een gestandaardiseerde test die deelnemende 
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business schools in staat zou stellen op een meer geüniformeerde wijze geschikte 
kandidaten te selecteren. Het examen is tegenwoordig op de markt onder de naam 
Graduate Management Admission Test (GMAT). Jaarlijks wordt de test door meer dan 
200.000 kandidaten afgelegd. 

Sinds enige tijd is het GMAT examen, dat wordt beheerd door Educational Testing Services 
(ETS, zie 5.2.3), computer-based beschikbaar. Eén van de nieuwste snufjes die aan het 
computer-based examen is toegevoegd, is de adaptieve reactie van het systeem: op het 
moment dat een deelnemer een vraag goed beantwoordt, neemt de moeilijkheidsgraad 
van de daarop volgende vraag toe. Dit gaat zo door totdat de deelnemer een fout antwoord 
geeft: op dat moment neemt de moeilijkheidsgraad van de volgende vraag af. Bij het 
berekenen van het examenresultaat, wegen de goed beantwoorde vragen met een hogere 
moeilijkheidsgraad zwaarder dan goed beantwoorde vragen met een lagere moeilijkheids
graad. 
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6 Strategische overwegingen 

In het licht van de resultaten van de omgevingsverkenning hiervoor, sluiten we af met een 
aantal overwegingen van meer strategische aard, achtereenvolgens: 

- Volg een olievlekstrategie; 

- Hanteer een gedifferentieerde benadering; 

- Speel in op de mogelijke voordelen; 

- Benut het rich media potentieel van CBT; 

- Daag het vernieuwingsvermogen van scholen uit; 

- Bouw CBT in staatsexamens rond toetscentra,  

- Definieer met een select groepje voorloperscholen een pilot web-based testing, en 

- Kies een stabiele context voor de invoering van CBT. 

Volg een olievlekstrategie 

Een belangrijke determinant van succesvolle invoering van CBT is de invoeringsstrategie. 
In beginsel lijkt deze op hoofdlijnen vast te liggen, afgaande op de Schets van centrale 
examinering VO rond 2012 (Cevo, Cito en IB-Groep). Daarin wordt een incrementeel 
traject geschetst waarin CBT per type onderwijs gefaseerd wordt ingevoerd, tevens 
rekening houdend met het streven naar meer flexibiliteit in (de tijdstippen van) 
examinering. Daarmee lijkt al te worden afgezien van een Big Bang strategie. Naar alle 
waarschijnlijk terecht. Immers, het afbreukrisico van CBT in een keer onderwijsbreed 
invoeren is zo groot dat de “big bang” zich ook in termen van schade zal voordoen.  

Impliciet lijkt al gekozen voor een Olievlekstrategie: op basis van gericht experimenteren 
wordt ervaring opgebouwd waarmee een beredeneerde keuze kan worden gemaakt voor 
vervolgstappen. Aan deze benadering kleven grote voordelen, waarvan de belangrijkste 
zijn reductie van risico en continuïteit in de kwaliteit van het examenproces. 

CBT geleidelijk en gericht uitproberen en vervolgens voorzichtig uitbouwen is ook een 
benadering die goed aansluit op de aanzienlijke verschillen in de uitgangssituatie: sommige 
scholen en onderwijstypen zijn veel beter gepositioneerd voor de invoering van CBT dan 
andere. De olievlekstrategie laat zich goed verenigen met stapsgewijze invoering van CBT 
in scholen en andere partijen die daar “klaar” voor zijn en bij  wie ook intern voldoende  
draagvlak bestaat voor de invoering van CBT. Pas bij gebleken succesvolle invoering en 
aantoonbare “winst” kan de diffusie van CBT vraaggestuurd (dat wil zeggen: uitgaande van 
bereidheid van actoren op basis van gebleken meerwaarde) plaatsvinden. 

Gerelateerde elementen van de invoeringsstrategie zijn de tijdshorizon (hoe snel, volgens 
welke fasering, etc.) en het vrijwillige dan wel verplichte karakter van deelname aan CBT 
invoering. Gegeven de onzekerheden waarmee CBT en haar invoering nu nog is omgeven, 
lijkt het verstandig bij de invoering in elk geval een enigszins flexibele tijdsplanning te 
hanteren. Naarmate de tijdsplanning een harder karakter krijgt, neemt het afbreukrisico 
toe en daarmee ook de kans dat CBT voortijdig algeheel mislukt.  
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Daarnaast lijkt het verstandig de invoering van CBT te beginnen bij die actoren die 
daarvoor klaar zijn en de verdere uitrol af te stemmen op geoogste successen. Deze 
benadering laat zich slecht verenigen met verplichte deelname. Zoals het geval is bij 
zoveel internettoepassingen, zal ook CBT gecombineerd moeten worden met de gangbare 
– offline – examens. Op termijn zal bij succesvolle toepassing van CBT sprake kunnen zijn 
van substitutie, maar dan op basis van vrijwilligheid en gebleken voordelen. 

Gedifferentieerde benadering 

Tussen scholen bestaan grote verschillen in ICT readiness en maturity. Ook tussen de 
onderwijstypen zijn de verschillen groot. Bovendien kampen scholen deels met 
andersoortige problemen bij het vinden van een geschikte invoeringsmodus van CBT dan 
de Staatsexamencommissie. Gegeven dit onderwijslandschap vol met vaak grote 
verschillen verdient een gedifferentieerde benadering verre de voorkeur boven een “one 
size fits all” benadering. 

Wij raden daarom aan zoveel mogelijk rekening te houden met deze verschillen en ze als 
het ware in te bakken in de planvorming rond invoering van CBT. Initiatieven die gefocust 
zijn op een relatief homogeen segment van het examensysteem maken in beginsel meer 
kans van slagen, omdat binnen die context beter kan worden ingespeeld op de specifieke 
kenmerken van dat segment. Bijkomend voordeel is dat een gefocuste benadering ook 
minder kostbaar is en minder afbreukrisico met zich meebrengt. 

Inspelen op de voordelen 

Draagvlak voor CBT is van cruciaal belang voor succesvolle invoering. Immers, als een van 
de serieuze barrières voor CBT is de algemene veranderingsmoeheid in de onderwijswereld 
genoemd. Na een lange reeks van stelselwijzigingen is een groot deel van de onderwijswe
reld min of meer murw geraakt voor verdere vernieuwing. Dit maakt de uitgangssituatie 
voor CBT invoering ronduit ongunstig. Veel onderwijsmensen zullen CBT zien als “weer zo’n 
verandering” waarom zij niet hebben gevraagd. Deze sceptische basishouding wordt nog 
versterkt door de nog wijd verbreide relatieve onkunde ten opzichte van ICT in het 
onderwijsveld. In dit klimaat is er bij de onvermijdelijke onvolkomenheden met CBT in de 
beginsituatie een groot risico op voortijdige mislukking. Versterkt door mediaonrust 
ontstaat daarin al snel een klimaat waarin CBT wordt afgefloten. Gelet op deze ongunstige 
uitgangssituatie is voorzichtigheid de moeder van de porseleinkast. 

Voorzichtigheid kan echter het geduld zwaar beproeven. Hoe kan CBT risicoarm en toch 
voortvarend worden ingevoerd? Het antwoord op deze vraag ligt deels in selectie van die 
geledingen van het onderwijssysteem waar de basiscondities voor CBT invoering relatief 
gunstig zijn. Maak dus een zorgvuldige keuze voor een segment in het onderwijs 
(bijvoorbeeld een aantal voorloperscholen, in het Vwo/Havo) waar CBT gewenst is en waar 
de voordelen evident zijn. Zorg voor CBT toepassingen die “zichzelf verkopen”. De 
voordelen van CBT moeten goed zichtbaar worden en bij voorkeur neerslaan bij die 
geledingen in het onderwijsbestel die er het meeste baat bij hebben. Bijvoorbeeld de 
docenten. 

Toepassing van dit principe – gemakshalve hier gelabeld als “picking the winners” – kan 
bijvoorbeeld betekenen dat een CBT strategie primair inzet op het faciliteren van de 
behoefte aan meer flexibiliteit in de examenketen. Denk daarbij aan CBT toepassing bij de 
staatsexamens op meerdere momenten in het jaar, bij voorkeur primair in januari en 
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augustus. De Staatsexamencommissie wordt hiermee in beginsel van een nijpend 
probleem verlost, terwijl de scholen er geen last van hebben. Beleidsmatig gezien wordt 
een stukje beleid gerealiseerd (flexibilisering), en vanuit het perspectief van het 
vernieuwingsproces wordt waardevolle ervaring opgedaan voor een volgende stap op weg 
naar algehele invoering van CBT. 

Een andere strategische optie – die zich overigens goed laat verenigen met CBT toepassing 
bij staatsexamens – is kiezen voor een select (goed gekozen) groepje voorloperscholen 
met een voldoende gunstige uitgangssituatie. Voor de factoren ter bepaling van deze 
uitgangssituatie kunnen we terugvallen op de geïdentificeerde voor- en nadelen (2.4), 
barrières en voorwaarden voor CBT (2.5). 

Daag het vernieuwingsvermogen van scholen uit 

In combinatie met de hiervoor genoemde overweging – inspelen op voordelen – kan ook 
worden gekozen voor een constructie waarbij partijen (bijvoorbeeld scholen) die hun nek 
uitsteken ten gunste van CBT, worden beloond met een beperkte en op CBT invoering 
gerichte financiële bijdrage. Scholen zouden zich hiervoor bijvoorbeeld kunnen kwalificeren 
door middel van een plan waaruit blijkt dat ze weten waarover ze het hebben.51 

Het voordeel van deze benadering is dat scholen worden geselecteerd die “al in de goede 
stand staan” om een stap richting CBT te zetten en met een voorstel komen waarvoor ze 
zelf gemotiveerd zijn. Het draagvlakprobleem is zo al opgelost. Aan de hand van de 
beschrijving van hun plan kan worden nagegaan in hoeverre betreffende school een 
succesvolle kandidaat kan zijn. Een ander voordeel van deze benadering is dat scholen zelf 
worden ingeschakeld bij het vinden van een passende invoering van CBT. 

Benut het rich media potentieel van CBT 

In het verlengde van bovenstaande – inspelen op de voorwaarde – is het benutten van het 
rich media potentieel van CBT een relatief kansrijke optie. Immers, hiermee wordt een deel 
van de meerwaarde van CBT verzilverd. Hiermee doelen we op de mogelijkheid de 
toetscontent te verrijken met audiovisuele informatie, simulatietools, etc. 

In termen van de “rijkheid” van de toetsinhoud enerzijds en het onderscheid tussen 
afname en distributie van toetsen anderzijds kunnen overigens twee ontwikkelingsrichtin
gen worden onderscheiden in de verdere inzet van ICT in de examenketen (Figuur 3). 

� 

51 Deze aanpak is geïnspireerd door de gang van zaken rond het Universum Programma van het 
Platform Bèta Techniek. Scholen die zich hebben gekwalificeerd voor dit programma, ontvangen 
jaarlijks een bijdrage van €30.000 waarvan ze de besteding in hoge mate zelf kunnen bepalen, 
zolang maar de zaak van (de beoogde) hogere in- en doorstroom van bèta’s wordt nagestreefd.  
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Figuur 3. Twee ontwikkelingsrichtingen van CBT. 

In de ontwikkelingsrichting “bovenlangs” is verrijking van toetsinhoud dominant, terwijl de 
distributie en afname van examens in eerste instantie langs gangbare weg verloopt. De 
ontwikkelingsrichting “onderlangs” ligt de nadruk op inzet van ICT bij de afname en 
distributie van examens, in eerste instantie van relatief (in mediatermen) “arme” 
toetsinhoud. Beide ontwikkelingsrichtingen komen uit in het kwadrant rechtsboven waarin 
een combinatie wordt gerealiseerd van rich media content en geavanceerde toetsdistributie 
en – executie. 

Te overwegen is om de mogelijkheden van beide routes te verkennen in een pilot van 
beperkte  omvang  –  voor  zover  de  resultaten  van  de  IMEX  pilots  al  niet  voldoende 
richtinggevende informatie geven. 

Bouw CBT in de staatsexamens rond toetscentra 

Een cruciale randvoorwaarde voor CBT toepassing is een adequaat mechanisme voor de 
authenticatie van examenkandidaten. Zolang we geen goed en betrouwbaar systeem 
hebben waarmee examenkandidaten zich via Internet kunnen identificeren om zo zeker te 
stellen dat de examenkandidaat inderdaad is wie hij zegt dat hij is, zal CBT blijven steken 
in distributie, verwerking en correctie van examenopgaven via Internet, in toetscentra en 
niet volkomen plaatsonafhankelijk. Bij gebrek aan dergelijke goed werkende en 
betrouwbare CBT systemen voor authenticatie van examenkandidaten, vindt deze voor 
examinering cruciale stap nog steeds face-to-face plaats. Logischerwijs worden de meest 
geavanceerde CBT toepassingen om die reden gecombineerd met dedicated test centra. 

Het ligt daarom voor de hand om langs deze lijn verder te bouwen aan CBT. In test centra 
kunnen min of meer fraudebestendige condities worden gecreëerd in een goed 
afgeschermde omgeving. Dit geldt in het bijzonder voor de afname van staatsexamens, op 
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meerdere momenten van afname in het jaar. Voor de afname van staatsexamens kan 
gezocht worden naar geschikte – op de eisen van CBT toegesneden – locaties binnen een 
acceptabel kostenkader. 

In dit verband ligt de combinatie van CBT staatsexamens – om te beginnen in januari en 
augustus – met inburgeringexamens en NT2 examens voor de hand. In beide gevallen is 
sprake van een redelijk groot volume aan examenkandidaten, ligt de uitvoering in handen 
van een en dezelfde organisatie, en is sprake van landelijk gespreide locaties. In deze 
context lijkt een beperkt aantal pilots waarin geprofiteerd wordt van de mogelijke 
schaalvoordelen zonder meer haalbaar. Gelet op de potentiële winst die hier te boeken is, 
lijkt een focus op web-based CBT toepassing hier de te prefereren optie. Een reële 
mogelijkheid voor een CBT vervolg zou daarom kunnen bestaan uit het stapsgewijs 
definiëren van een plan van aanpak voor een gecombineerde uitvoering van CBT 
staatsexamens en inburgerings- en NT2-examens op een beperkt aantal locaties. 

Definieer met een select groepje voorloperscholen een pilot web-based testing 

Daarnaast ligt het voor de hand aan te sturen op een vervolg pilot met een niet te grote, 
homogene groep VO scholen die vanuit het perspectief van web-based CBT toepassing 
vooroplopen. Deze vervolg pilot zou moeten aansluiten op de eerder uitgevoerde pilot 
waarin een proef is uitgevoerd met de relatief geavanceerde web-based toepassing van 
CBT in een aantal Vmbo scholen (zie 3.1).  

Scholen zijn in feite bij de centrale examinering gewend aan het werken onder min of meer 
fraudebestendige condities in een goed afgeschermde omgeving; ook zonder computer 
moet immers voldaan zijn aan voorwaarden die een eerlijk verloop van de examens 
moeten waarborgen. Gebruik van computers en ICT verandert weliswaar iets aan die 
condities, maar de scholen zijn op zichzelf gewoon fraudebestendig te werk te gaan bij 
centrale examens. In het geval van de toepassing van web-based CBT op VO scholen is 
daarom een kernvraag in hoeverre genoemde condities bij invoering van CBT wijzigen, om 
welke condities gaat het en welke oplossingsopties kleven daaraan? Zo geformuleerd, een 
overzichtelijk probleem dat – mits voldoende afgebakend – oplosbaar lijkt.  

Kies een stabiele context voor CBT invoering 

Een belangrijke voorwaarde voor brede invoering van CBT is stabiel onderwijs. Aan deze 
voorwaarde is in Nederland thans niet voldaan. De huidige onderwijspraktijk aan 
Nederlandse (VO-) scholen wordt gekenmerkt door een grote mate van variatie, in 
onderwijsaanpak (nieuwe leren, iederwijs), -klimaat, aangeboden leerstof en gerealiseerd 
uitgangsniveau. Voortdurende veranderingen hebben veel onderwijsmensen bovendien 
kopschuw gemaakt voor verandering.  

Tegen deze achtergrond zou het raadzaam zijn de invoering van CBT examens te richten 
op die segmenten van het onderwijs waarin de gewenste stabiliteit wel aanwezig is, waar 
sprake is van een constructieve opstelling ten opzichte van vernieuwingen zoals CBT, waar 
sprake is van voldoende gestructureerde leerstof (denk aan rekenen, topografie), vaste 
eisen waaraan voldaan moet zijn, en waar in de scholen aan randvoorwaarden is voldaan 
(docenten, infrastructuur, etc.). 
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Bijlage 2. Afkortingen 

AAMC Association of American Medical Colleges 

AEA-E Association for Educational Assessment – Europe 

AICPA American Institute of Certified Public Accountants 

BSI Britisch Standards Institute 

CBT Computer based testing 

CEVO Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 

Cito Centraal Instituut Toetsontwikkeling 

COI CBT organiserende instelling 

CPA Certified Public Accountant 

CSPE Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 

EbA de Stichting Examenbank  

ECDL European Computer Driving License 

ECDL-F European Computer Driving License Foundation 

EFODL European Federation for Open & Distance Learning 

ETS Educational Testing Services 

FSMB Federation of State Medical Boards 

GMAC Graduate Management Admission Council 

GMAT Graduate Management Admission Test 

GRE Graduate Record Examinations 

IAEA International Association for Educational Assessment 

IB-Groep Informatie Beheer Groep 

iBT interactieve versie van de TOEFL test 

ICDL International Computer Driving License 

ISBO Informatie Systeem Bouw Opleidingen 

ITC International Test Commission 

MCAT Medical College Admission Test 

NMBE National Board of Medical Examiners 

NT2 Nederlands als Tweede Taal 

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

QMP Question Mark Perception 
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RSA Royal Society for the encouragement of Arts 

SSVV Stichting Samenwerken voor Veiligheid 

Stex Staatsexamencommissie Vwo, Havo, Mavo 

SVPB Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties 

TOEFL Test of English as a Foreign Language 

USMLE US Medical Licensing Examination 

VCA VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). 
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