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1 Opdrachtformulering en begrippen 

De papieren examenketen die we al sinds jaar en dag kennen heeft concurrentie gekregen 
van nieuwe vormen van examinering waarbij de computer wordt ingezet. Die inzet kan op 
allerlei manieren plaatsvinden. Het kan gaan om toetsontwikkeling, om verrijkte toets
content, om toetsafname (executie), toetsverwerking en toetsbeheer. Daarnaast zien we in 
toenemende mate digitalisering van informatie-uitwisseling in een bredere keten van 
partijen die betrokken zijn bij de examenketen. Examenresultaten worden geanalyseerd en 
bewerkt, door middel van vast te stellen normen in cijfers uitgedrukt en de 
cijferrapportages komen bij een veelheid van actoren terecht: leerling, school, inspectie, 
OCW, etc. Ook in deze keten zijn allerlei ontwikkelingen gaande (leerlingvolgsystemen, E-
dossiers, E-portfolio etc.) die in de richting gaan van verdere digitalisering en op basis 
daarvan meer efficiency en meer toegevoegde waarde (in de vorm van nieuwe 
voorzieningen zoals beschikbaarheid van allerhande monitoring-gegevens).  

Er zijn evidente voordelen van het inschakelen van computers bij (centrale) examens. Via 
pilots zijn al duidelijke schreden in deze richting gezet en zijn eerste ervaringen via 
evaluaties van deze pilots beschikbaar. Uiteraard is het gebruik maken van ICT geen doel 
op zich. Doel is een effectieve (kwalitatief hoogwaardige) en efficiënte examenketen. Een 
nieuwe wijze van examinering is evenmin doel op zich. Voorop moet staan het bieden van 
toegevoegde waarde voor leerlingen en scholen. De opgave is in onze ogen om de 
verworvenheden van het bestaande systeem (betrouwbaarheid, uniformiteit) te 
combineren met efficiency- en kwaliteitsverhogende elementen van een nieuw regime door 
de mogelijkheden van ICT optimaal te benutten. De techniek (ICT en in het bijzonder 
Internet) stelt ons in staat om dingen handiger te organiseren. Papieren informatie
uitwisseling wordt vervangen door elektronische, elektronische diensten kunnen bovendien 
onafhankelijk van plaats en tijd en op maat worden aangeboden en werkprocessen en 
bedrijfsfuncties van ketenpartners kunnen worden geïntegreerd. 

Computer Based Testing (CBT) is op te vatten als een nieuwe aanpak of dienst die 
aangeboden kan worden aan het onderwijsveld. Bij nieuwe diensten gaat het uiteraard om 
veel meer dan alleen techniek. Het gaat erom een breed perspectief van het ‘service 
delivery system’ te hanteren waarbij tal van aspecten tegelijkertijd en in samenhang een 
rol spelen. Daarbij gaat het onder meer om voorzieningen op scholen, competenties van 
medewerkers, veranderingen in de keten etc. Bij het verkennen van de mogelijkheden voor 
een landelijke CBT systematiek hoort dan ook een systeemverkenning (inclusief informatie
analyse van de examenketen op hoofdlijnen) op basis waarvan processtappen in de keten 
kunnen worden geoptimaliseerd en verdere inzet van ICT (inclusief plussen en minnen van 
diverse bestaande en toekomstige oplossingen) kan worden geanalyseerd. 

Opdrachtformulering 

De opdrachtformulering is als volgt omschreven: een nadere verkenning van een landelijke 
CBT-systematiek voor de onderwijsexamenketen. De te ontwikkelen landelijke CBT-
systematiek moet processtappen in de examenketen alsook bedrijfsfuncties en 
werkprocessen van zowel de IB-GROEP als CITO 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 
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ketenpartners een gezamenlijk beeld kunnen ontwikkelen van de gewenste 
ontwikkelrichting voor een landelijke CBT- systematiek. Op basis van de verkenning kan 
een beter beeld worden gegeven van de eisen die gesteld moeten worden aan een 
landelijke CBT-oplossing en van de reikwijdte en omvang van een vervolgaktiviteit 
waarmee de achterliggende architectuur in meer detail wordt beschreven. 

Naast CBT zullen ook andere vormen van examinering, zoals papieren examens nog 
gedurende lange tijd worden gebruikt. In de onderhavige context wordt hier echter niet op 
ingegaan. Benadrukt wordt hier nog eens, dat het de inzet van deze notitie is om te komen 
tot een gemeenschappelijke CBT-infrastructuur die een landelijk uniforme aanpak van 
centrale CBT-examens mogelijk maakt. 

Het is niet de bedoeling van deze notitie om uitspraken te doen over het te voeren beleid 
rond invoering van CBT-examens voor bepaalde vakken. Dit is uiteraard onderwerp van 
het reguliere overleg tussen beleidsbepalende instanties. 

Begrippen 

Momenteel (2005) kennen we een aantal verschillende computertoepassingen in de 
centrale examinering. Deze zijn deels experimenteel (in de vorm van pilots) en deels een 
regulier onderdeel van de examenketen. 

CBT-examens zijn examens waarbij de examenafname (executie) geheel op de PC 
plaatsvindt. Kenmerkend is dat de antwoorden elektronisch worden vastgelegd. Binnen 
CBT kunnen we – in termen van distributie - verschillende varianten onderscheiden. 
(client-server lokaal versus landelijk webbased). Daarop komen we verderop in deze notitie 
uitgebreid terug. 

IMEX-aanpak. Bij deze vorm van computergebruik bij examens worden de examenopgaven 
gewoon op papier aangeboden. De examenkandidaat gebruikt het beeldscherm bij 
sommige opgaven. Voor sommige vragen voegt het werken met het beeldscherm iets toe. 
Er kan audio-visueel (AV) materiaal worden aangeboden, er kan met simulaties of 
ingewikkelde visualisaties worden gewerkt, etc. We zouden dit de beeldscherm-enhanced 
examens willen noemen. De programmatuur draait op een lokale PC (client). De IMEX-
aanpak is inmiddels uit het experimentele stadium en is landelijk vrijgegeven. Scholen 
kunnen voor bepaalde vakken kiezen tussen een papieren of een IMEX-examen. 

We hebben enige spraakverwarring geconstateerd rondom de verschillende toepassingen in 
de diverse beleidsvoornemens en documenten. Om toe te werken naar een eenduidig 
gebruik van begrippen willen we daarom allereerst een onderscheid maken tussen 
examenafname en -distributie. Examenafname slaat op de afname-omgeving. Het gaat om 
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. De klant of gebruiker kan een school zijn, een landelijk of regionaal 
testcentrum of een individuele leerling. Online examen is een verwarrend begrip: 
verduidelijkt moet worden of het om digitale distributie, executie of beide gaat. Door dit 
onderscheid tussen executie en distributie komen we trouwens ook andere varianten op 
het spoor. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een digitale distributie (in de vorm van b.v. 
een examen als PDF naar scholen sturen via beveiligde verbinding) wordt gecombineerd 
met een papieren executie (school print examens uit). 

In deze notitie maken we evenmin gebruik van de term 'beeldschermexamen', omdat dit 
een te algemene term is. Het beeldscherm is namelijk alleen van belang als presentatie 
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van de examenopgaven. Het zegt ons helemaal niks over de wijze waarop met antwoorden 
wordt omgegaan (papier of elektronische afname) en ook niet over de wijze van distributie 
(installeren op lokale client, beschikbaar via lokale client-server configuratie in een 
toetslocatie, of volledig webbased/browser). 

Content: rich media 

Belangrijk pluspunt van inzet van computers bij examens is dat de inhoud van het examen 
verrijkt kan worden door gebruik te maken van multimediamogelijkheden of specifieke 
programmatuur als calculators, simulatieprogramma’s of zeer geavanceerde 
visualisatiemogelijkheden. Daarmee wordt het mogelijk een verdieping aan te brengen in 
de toetsinhoud. De computer stelt ons in staat om los te komen van enkele belangrijke 
beperkingen van het papier en daarmee naast kennis ook (op een verbeterde manier) 
inzicht en vaardigheden van leerlingen in beeld te krijgen. 

Twee richtingen 

Onderstaande figuur illustreert dat er twee ontwikkelingsrichtingen zijn bij verdere inzet 
van ICT bij examens. De ene ontwikkelingsrichting gaat over de content (toetsinhoud) die 
kan worden verrijkt en de andere over inzet van ICT bij afname en distributie. Idealiter 
komen we uit bij het kwadrant rechtsboven waarbij een combinatie wordt gerealiseerd van 
rich media content en geavanceerde toetsdistributie en – executie. 

Figuur 1 Twee ontwikkelingsrichtingen 
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2 Huidige situatie 


2.1 Huidige examenketen 

In 2005 namen omstreeks 194.000 kandidaten deel aan examens, het merendeel in het 
Vmbo (114.000, 59%)1, de rest in het Havo (47.000, 24%) en Vwo (33.000, 17%). 

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 

Examinering in het Nederlandse VO verloopt in twee hoofdstromen, enerzijds via 
centrale schoolexamens (doorgaans in mei), onder leiding van de scholen 

 Als volgt verdeeld: gemengde en theoretische leerweg (GL en TL) 53.000, basisberoepsgerichte 
leerweg (BB) 33.000 en kaderberoepsgerichte leerweg (KB) 28.000 leerlingen. 
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(examenformulieren worden per school op een zelfde tijdstip uitgereikt, weer ingenomen 
en gecorrigeerd conform landelijke normen), anderzijds via een schoolonafhankelijke 
stroom examens die verloopt via de Staatsexamencommissie (stex). Deze stroom examens 
is gericht op individuele leerlingen (en dus niet gericht op een klas of groep leerlingen).2 

2.2 Beleidscontext: Koers VO en uitwerkingsnotitie 

In “Koers Voortgezet Onderwijs – De leerling geboeid, de school ontketend” is de 
kabinetsvisie op de toekomst van het voortgezet onderwijs verwoord. Deze visie handhaaft 
het huidige systeem van centrale examinering (“werkt goed” … “biedt paspoort voor 
vervolgonderwijs” … “waarborgt kwaliteit van het onderwijs”), maar wil wel het 
examensysteem beter laten aansluiten op het leerproces van de leerling en de 
ontwikkelingen in vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om 
flexibilisering, om mogelijkheden voor examinering in het voorexamenjaar en beperking 
van de stof en/of de omvang van het centraal examen. Deze visie beoogt tegelijkertijd 
maatwerk te bieden, civiel effect en kwaliteit te garanderen en de examinering 
organiseerbaar te houden. Met het oog daarop wordt nagegaan of het mogelijk is om in 
Vmbo en Havo/Vwo meerdere centraal examenmomenten per jaar te doen plaatsvinden. 
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. 

Uitwerkingsnotitie 

In januari 2005 heeft OCW een uitwerkingsnotitie Examens gepubliceerd (voortgekomen 
uit de Koers VO-gesprekken in 2004). Daarin geeft OCW aan meer maatwerk te willen 
bieden voor leerlingen, met behoud van de huidige examenstructuur. Daartoe voorziet de 
uitwerkingsnotitie na een raadpleging van docenten en schoolleiders in de 1e helft van 
2005 de uitvoering van een pilot “pilot meerdere examenmomenten” vanaf medio 2005 tot 
medio 2008, uit te voeren onder projectleiding van Schoolmanagers_VO in samenwerking 
met Citogroep en IB-GROEP. Daarnaast zijn ook CEVO, 2e Fase Adviespunt en de 
Staatsexamencommissie betrokken bij de pilot (zie verder Schoolmanagers_VO). 

Vanaf 2005 worden bij de examens Vmbo-BB beroepsgerichte programma’s theorie en 
praktijk geïntegreerd afgenomen (centraal schriftelijk en praktisch examen, CSPE). Vanaf 
2007 wordt bij de centrale examinering in de algemeen vormende vakken in het vmbo-BB, 
zowel bij afname als correctie, de computer gebruikt, overigens niet meer op een vaste 
datum en uur voor alle leerlingen. Scholen krijgen meerdere versies van het centraal 
examen aangeleverd en kunnen binnen een bepaalde periode zelf bepalen wanneer ze het 
examen afnemen. Bij positieve ervaringen wordt deze manier van examineren uitgerold 

2 Een mengvorm zien we bij de zogenaamde aangewezen vakken waarbij schoolkandidaten onder 
verantwoordelijkheid van de Staatsexamencommissie in plaats van de school worden geexamineerd. 
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naar andere leerwegen. Als eerste stap naar cspe uitbreiding nemen ca 40 scholen in een 
pilot in 2005 een kaderberoepsgericht cspe af. 

Een VO leerling kan binnen enkele jaren één of meerdere vakken van het centraal examen 
al afsluiten in het voorexamenjaar. Daarmee krijgt de leerling meer tijd en ruimte voor 
vakken waar hij moeite mee heeft of waarin hij een centraal examen kan afleggen in een 
hogere leerweg. Ook kan de vrijgekomen tijd worden besteed aan modules of oriëntatie op 
vervolgonderwijs. Deze extra verrichtingen – inclusief buiten de school verworven 
competenties – worden opgetekend in zijn examendossier of -portfolio. 

Voor een systeem met centrale examens blijft centrale regelgeving en aanpak nodig. Met 
een andere inrichting van de centrale examens wordt ook vermindering van de beheerslast 
voor de scholen beoogd. Om de regelgeving inzake centrale examens minder belastend 
voor scholen te maken, worden de examenprogramma’s globaler gemaakt en de tweede 
correctie administratief eenvoudiger, c.q. de komende jaren geheel verdwijnen in de 
leerwegen vmbo-BB en KB door gebruik van ICT. 

2.3 Actoren in examenketen  

Kernspelers in de VO examinering zijn: 

- Cevo: primair verantwoordelijk voor de opdracht tot examenconstructie en het 
vaststellen van de examens (inclusief de wijze van afname); 

- Citogroep: primair verantwoordelijk voor de constructie van de examens; 

- IB-GROEP: primair verantwoordelijk voor de logistiek en organisatie van het 
examenproces; 

- Staatsexamencommissie: verantwoordelijk voor de afname van de niet
schoolgebonden VO (staats)examens.  

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.3 CEVO produceert zelf 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. CEVO coördineert het geheel aan werkzaamheden 
rond de examens. Om de kwaliteit van de opgaven zoveel mogelijk te garanderen zet 
CEVO diverse instrumenten in, zoals correctie door onafhankelijke deskundigen en het 
normhandhavingsysteem (waarmee de moeilijkheidsgraad van opgaven wordt ingeschat). 

3 CEVO publiceert jaarlijks zgn. september- en maartmededelingen over de eindexamens waarin wordt 
beschreven waarop scholen moeten letten en hoe het centraal examen georganiseerd wordt. 

Dialogic innovatie & interactie 8 



CITOGROEP 

Citogroep is expert op het gebied van valide en betrouwbaar meten 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. 

IB-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. 
Examendiensten is verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en betrouwbaar administratief 
en organisatorisch ondersteunen van examens en de daarbij behorende 
examencommissies. 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 inburgeringsexamens voor Justitie. 

Staatsexamencommissie VWO-HAVO-MAVO 

De Staatsexamencommissie VHM ressorteert rechtstreeks onder de minister van OCW (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 
werkt binnen de financiële kaders van de IB-Groep  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 
examenkandidaten die om sterk uiteenlopende redenen VO examen in een of meer vakken 
willen doen buiten de schoolcontext.4 Naast deze variatie in doelgroepen wordt het 
afnemen van staatsexamens ook gekenmerkt door de afname op zeer veel verschillende  
plaatsen (gevangenissen, marineschepen, all over the world). 

Schoolmanagers_VO 

Naast deze centrale spelers speelt ook Schoolmanagers_VO een rol van belang in 
examenland. Schoolmanagers_VO is projectleider van de pilot Meerdere 
examenmomenten5 (kerntaak: onderhouden van contact met de scholen en verbindende 
schakel naar andere projectpartners: o.a. CEVO, Citogroep, Tweede Fase Adviespunt, IB

4 Bijvoorbeeld drop-outs, leerlingen van het speciaal onderwijs (bijv. gehandicapten), van particulier 
onderwijsinstellingen (zonder examenbevoegdheid), ouderen, militairen, buitenlanders, etc. 

5 Ook wel genoemd 'spreiding van examens' en 'flexibilisering van examens'. 
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GROEP, staatsexamencommissie). De pilot vloeit voort uit de uitwerkingsnotitie Examens 
(december 2004). Doel is om, 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. 

10 Dialogic innovatie & interactie 



3	 Waarom CBT? (Beloftes en randvoor-
waarden) 

Er zijn verschillende redenen aan te voeren die het aannemelijk maken dat inzet van CBT 
in de nabije toekomst aan impact zal winnen en dus meer en meer ingeburgerd zal raken. 
Op de eerste plaats sluit inzet van computers bij centrale examinering aan op 
ontwikkelingen in de maatschappij (denk aan penetratie van ICT en Internet in 
huishoudens, bedrijven en tal van maatschappelijke sectoren) en meer specifiek in het 
onderwijs (denk aan de gestage ontwikkeling van het leerling – PC ratio en andere 
voorzieningen op scholen, 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). Het sluit qua onderwijsontwikkelingen ook aan op de 
nadruk op vaardigheden en op nieuwe leervormen (meer flexibiliteit, meer zelfstandig 
leren, etc.). Een tweede belangrijk argument is de aansluiting bij de belevingswereld van 
de doelgroep (leerlingen, examenkandidaten). Het voortgezet onderwijs wordt op dit 
moment bevolkt door een leerlingenpopulatie voor wie de computer een zeer 
vanzelfsprekend hulpmiddel is. CBT kan de aantrekkelijkheid van examens (voor zover 
daar al sprake van kan zijn, dit lijkt een contradictio in terminis) ten goede komen: de 
computer geeft de mogelijkheid om meer accent te leggen op visuele presentatie van 
vragen, er kan audio- en video-materiaal gebruikt worden, en voor veel leerlingen is dit 
multimediale karakter een drempelverlagend element. Dit geldt in het bijzonder voor 
leerlingen in het VMBO die minder ‘talig’  zijn georiënteerd en beter aangesproken kunnen 
worden in hun eigen beeldcultuur. 

Een argument van een heel ander kaliber is de mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering van 
de inhoud van toetsen. Met name voor de professionals die zich bezig houden met 
toetsontwikkeling is dit van belang. Door het gebruik van de computer kunnen beperkingen 
van het papier worden overwonnen en kan toetsinhoudelijk een meerwaarde worden 
geboden ten opzichte van de nu gangbare examens. Er ontstaan op deze manier ook 
mogelijkheden voor innovatie van toetsvorm en –inhoud. 

Van belang voor met name het Ministerie van OCW (zie ook het voorgaande hoofdstuk) en 
de scholen is de belofte van meer flexibiliteit in het systeem van centrale examinering. 
Meerdere examenmomenten en ruimere examenperiodes dragen bij aan vermindering van 
de druk op het systeem van examenorganisatie en het komt tegemoet aan verschillen in 
het onderwijsveld. Zelfs examinering ‘op maat’ wordt mogelijk. In de toekomst kan 
bovendien een behoefte ontstaan aan (doorlopend) adaptief toetsen. 

Een enorme driver voor de verdere ontwikkeling van CBT is de belofte van meer efficiency. 
Op een aantal onderdelen is dit evident. Schakels in de examenketen als drukwerk/SDU en 
fysieke distributie van examens kunnen worden overgeslagen. Door het digitaal 
distribueren van examens kan geheimhouding van opgaven beter worden gegarandeerd en 
dit biedt mogelijkheden voor versioning (meerdere versies aanbieden) en voor hergebruik 
van opgaven. Door hergebruik van opgaven wordt ook kostenbesparing mogelijk (NB op dit 
moment bedragen de gemiddelde kosten voor een examen - vanaf opdracht CEVO aan 
CITO tot en met aflevering bij scholen – 1 ton euro [prijspeil 2000]). Efficiencywinst zit ook 
geautomatiseerde correctie dan wel in (handmatige) tijd- en plaatsonafhankelijke 
correctiemogelijkheden. 
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CBT kan bijdragen aan het verminderen van de beheerslast voor scholen. Met name op het 
punt van aanmelden en inplannen liggen centrale voorzieningen meer voor de hand (zie 
volgend hoofdstuk) en dit zal bijdragen aan lastenverlichting bij scholen. Door centraal de 
voorbereiding van afnames te regelen en in te plannen kan veel werk van de 
examensecretaris worden overgenomen. 

Een laatste argument dat wijst in de richting van meer inzet van ICT in de examenketen is 
het feit dat op allerlei plaatsen in de keten waar nu reeds informatie wordt uitgewisseld, 
deze informatie veelal digitaal beschikbaar is (denk aan toetsontwikkelingsapplicaties, 
toetscontent, planningsapplicaties, autorisatietools, etc.). Wanneer er zoveel bouwstenen 
in de keten (zie ook bijlage 1) gebaseerd zijn op geavanceerde ICT-mogelijkheden, ligt het 
voor de hand om ook andere stappen in de keten (distributie en afname van examens, 
correctie, dataretour, cijferbepaling) hierop aan te laten sluiten. Dit is het perspectief van 
de keteninformatisering. 

Tegenover deze duw- en trekkrachten staan ook een aantal relevante randvoorwaarden die 
– wanneer ze niet adequaat worden ingevuld – een rem op de nieuwe ontwikkelingen 
kunnen zetten. Deze randvoorwaarden komen in de komende hoofdstukken in meer detail 
aan bod. Voor dit moment volstaan we met een korte opsomming: 

- Er moeten gelijke omstandigheden (level playing field) voor alle kandidaten kunnen 
worden gegarandeerd. De presentatie op het beeldscherm aan de kandidaat dient 
identiek te zijn aan de wijze waarop de toets is vastgesteld (door CEVO) en 
aangeboden door de toetsontwikkelaar (CITO); 

- De beveiliging moet optimaal zijn (geheimhouding van examens en integriteit van 
de data); 

- Het systeem moet robuust zijn (een ongestoorde voortgang van het examen en 
opslag van antwoorden moet worden gegarandeerd); 

- De voorzieningen in scholen en andere afname-locaties moeten gereed zijn voor 
CBT (kwantiteit en kwaliteit van PC’s, beschikbare bandbreedtes, etc.); 

- Adequate voorzieningen voor authenticatie (vaststellen van een geclaimde 
identiteit), autorisatie (wie mag wat) en accountability (wie heeft wat gedaan) 
moeten onderdeel uitmaken van het nieuwe systeem; 

- De werkprocessen en informatiesystemen van alle relevante ketenpartijen en de 
nieuwe CBT-systematiek moeten goed op elkaar zijn afgestemd op. (zie volgend 
hoofdstuk). De 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; 

- Er moeten financiële middelen beschikbaar zijn voor de realisatie van CBT. 
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4 Nieuwe situatie 

De te ontwikkelen landelijke CBT-systematiek moet processtappen in de examenketen 
alsook bedrijfsfuncties en werkprocessen van de belangrijkste ketenpartners ondersteunen 
en aan elkaar kunnen koppelen op basis van een gedeelde visie en een daarvan afgeleide 
architectuur. In dit hoofdstuk beschrijven en analyseren we de belangrijkste processtappen 
en hiermee samenhangende informatiestromen. 

4.1 Nieuwe examenketen: primaire en ondersteunende functies 

In de nieuwe situatie van Computer Based Testing komen we de volgende processtappen 
tegen in de primaire en ondersteunende examenketen. Met de afkorting COI wordt CBT-
organiserende instelling bedoeld (zie verder 4.2). 

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 

IB-Groep 

COI 

IB-Groep / COI 

IB-Groep 

O
ndersteunende exam

enketen C
B

T 
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4.2 Processtappen uiteengelegd 

We gaan bij de procesbeschrijving6 uit van het perspectief van de organisatie die 
verantwoordelijk is voor de afname van de CBT-examens bij leerlingen. We noemen dit in 
het navolgende de COI: de CBT Organiserende Instelling. Met de COI bedoelen we in 
principe elke organisatie/instantie die verantwoordelijk is voor de afname van examens op 
een afnamelocatie. Dit kan een school, een toetscentrum, de staatsexamencommissie of de 
IB-Groep zijn. Het kan in feite elke organisatie zijn die voldoet aan (nader op te stellen) 
eisen voor de afname van CBT-examens. 

We onderscheiden in het navolgende 8 stappen of onderdelen van het CBT-examenproces 
zoals deze er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Het gaat om: 

- Inschrijving kandidaten 

- Plannen / inroosteren CBT-examenafnames 

- Distributie 

- Afname 

- Correctie 

- Dataretour 

- Normering en cijferbepaling 

- Archivering en inzage 

Stap 1 Inschrijving kandidaten  

- Kandidaten kunnen alleen deelnemen aan een CBT-examen indien zij door hun COI op 
de juiste wijze voor dat examen zijn ingeschreven. Het kan hierbij zowel gaan om 
groepsgewijze als individuele afnames. 

- De inschrijfgegevens van alle COI worden opgeslagen in een landelijke database. Deze 
database bevat informatie die afkomstig is andere systemen die landelijk worden 
opgezet om gegevens van burgers in Nederland digitaal op te slaan (bijvoorbeeld 
basisregister onderwijs - BRON). De database zal hieraan worden gekoppeld of zelfs 
deel van gaan uitmaken. Voor de eenvoud in deze notitie is ervoor gekozen de 
database waarin de inschrijfgegevens terechtkomen voorlopig aan duiden met de 
werktitel ‘inschrijvingsdatabase’. 

- Deze database wordt beheerd door de IB-GROEP, is online toegankelijk en bevat in 
ieder geval álle informatie die nodig is voor het plannen van examens (o.a.: naam van 
de kandidaat, huidig opleidingstype/profiel/sector, leerjaar, lijst van de vakken waarin 
de kandidaat examen moet doen, etc. …). 

- In de database worden m.a.w. alle gegevens opgeslagen die nodig zijn om te bepalen 
welke leerlingen op welke plaats (c.q. COI), aan welke examens gaan deelnemen. 

6 De beschrijving van processtappen is gebaseerd op een werkdocument van Mark Martinot (CITO) en 
Jan Derksen (IB-GROEP): Beschrijving processtappen CBT-keten OCW-examens: Conceptnotitie 
ihkv. verkenning landelijk uniforme aanpak CBT-examens, Martinot & Derksen, versie 7 november 
2005. 
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- De COI die de betreffende inschrijfgegevens aanlevert, is verantwoordelijk voor de 


juistheid van de informatie.  


- De COI hoeft op het moment van inschrijving niet aan te geven op welke moment de


examenafname zal plaatsvinden:  

o	 Indien een centraal afnamemoment geldt, staat het tijdstip immers vast.  
o	 Indien het gaat om in de tijd flexibele examens kan de COI dit op een later 

moment aangeven (zie onder) 

- IB-GROEP genereert voor elke leerling een persoonsgebonden identificatiecode, die de


leerling moet gebruiken om een CBT-examen te kunnen doen. Deze code wordt

opgeslagen in de database en aan scholen doorgegeven. De COI is verantwoordelijk


voor het informeren van de kandidaten over de wijze waarop zij zich voor een examen


moeten identificeren.

IB-GROEP-systemen 

in schema: 	 o.a: 
-	 BRON 
-	 ... 

School Aanleveren leerlinggegevens 

Bevestiging / terugkoppeling  

inschrijvingsdatabase 
o.a.: 
-	 naam 
- leerjaar 
- opleidingsrichting 
-	 identificatiegegevens 
-	 lijst van vakken waarin de 

kandidaat examen moet doen 
-	 …… 

Veranderingen t.o.v. papier • online aanleveren inschrijfgegevens ipv. op papier 

• genereren identificatiecode per leerling 

Verantwoordelijke instanties • school (aanleveren correcte gegevens) 

• IB-GROEP (vullen en beheer database, genereren identificatiecode kandidaten) 

Benodigde voorzieningen • landelijke (webbased) database met inschrijvingsgegevens 

• module voor aanleveren/terugmelden gegevens door/aan scholen 

Benodigde afspraken  • herzien procedure aanleveren inschrijfgegevens door scholen  
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Stap 2 Plannen / inroosteren CBT-examenafnames7 

- De COI stelt de kandidaten op de hoogte van het examenafnamerooster, waarop 
voor elke kandidaat is aangegeven voor wélk vak op wélk moment op wélke locatie het 
examen wordt afgenomen. 

- Deze planningsgegevens zijn afkomstig uit de planningsmodule van het CBT-
systeem. Dit onderdeel van het CBT-systeem bevat alle informatie die het systeem 
nodig heeft om de juiste kandidaten op de juiste momenten toegang te kunnen 
verlenen tot de juiste toetsen. 

- De gegevens in de planningsmodule zijn opgedeeld in afzonderlijke 
‘afnameplanningen’. 
In een afnameplanning is (o.a.) vastgelegd: 
o	 welke toets / toetsvariant wordt aangeboden 
o	 welke (groep van) leerlingen toegang mogen krijgen tot deze toets / toetsvariant 
o	 op welke afnamemoment (datum, evt. tijdstip) deze leerlingen de toets mogen 

maken 

- De COI is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de examens op de eigen 
locatie(s). Zij is daarom ook verantwoordelijk voor de eigen afnameplanningen (dwz. 
de afnameplanningen die betrekking hebben op hun eigen kandidaten), en zorgt 
ervoor dat deze volledig juist zijn c.q. juist worden. 

- De gegevens in de afnameplanningen zijn grotendeels afkomstig uit andere systemen, 
nl.: 
o	 de landelijke inschrijvingsdatabase (namen leerlingen, examenvakken per leerling 

etc.) 
o	 het landelijke examenrooster (afnamedata c.q. afnameperioden die voor de 


betreffende examenvakken van toepassing zijn) 


- Voor een deel moet de COI de gegevens in de afnameplanningen zelf invoeren. Het 
gaat om alle afnameplanningen voor die vakken waarvoor: 
o	 niet één centraal afnamemoment geldt, maar een afnameperiode  
o	 niet één examentoets beschikbaar worden gesteld, maar meerdere toetsen c.q. 

toetsvarianten 
- In die gevallen heeft de COI de mogelijkheid (binnen evt. nader aan te geven regels) 

het verloop het examen af te stemmen op de eigen organisatie, en bijv. hun 
kandidaten in verschillende groepen in te delen die op verschillende tijdstippen een 
verschillende toetsvariant maken. 

Voor deze flexibele examens dient de COI in de planningsmodule het volgende aan te 
geven: 
o	 welke kandidaten gaan wel/niet meedoen aan de verschillende afnameplanningen 

voor de verschillende toetsvarianten 
o op welke momenten vindt de afname van de verschillende toetsvarianten plaats 

7 N.b.: de CBT-minitoetsen die zijn ingevoerd in de cspe-examens vmbo-BB en -KB (praktijkexamens 
beroepsgerichte vakken) hebben qua organisatie en afname een specifiek karakter. In deze notitie 
gaan we daar niet verder op in, hiervoor verwijzen we naar een aparte procesbeschrijving die voor 
de cspe-examens is opgesteld (Procesbeschrijving gebruik CitoTester voor minitoetsen, Sinkeldam & 
Martinot, mei 2005). 
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In schema: 
Centraal examenrooster 	 Inschrijvingsdatabase 

-	 naam examenvak - naam kandidaat 
-	 afnamedatum / tijdstip - identificatiegegevens 

(bij één centraal afnamemoment) - leerjaar 
-	 startdatum + einddatum - opleidingsrichting  

(bij examens met een afnameperiode)	 - lijst van vakken waarin de kandidaat 
examen moet doen 

CBT-infrastructuur: beheer & management 

Controle/verbeteren/aanvullen 
gegevens afnameplanningen 

- …… 

Doorgeven roostergegevens 
examenafname aan kandidaten 

COI / 
afnamelocatie 
(examen-
secretaris) 

Planningsmodule 

Afnameplanning 1 
- naam toets/toetsvariant 
- namen deelnemende kandidaten 
- toegestaan tijdvenster 
Afnameplanning 2 
- naam toets/toetsvariant 
- namen deelnemende kandidaten 
- toegestaan tijdvenster 
Afnameplanning x 
Etc. 

Veranderingen t.o.v. papier • toetsafnames worden in het CBT-afnamesysteem elektronisch gepland (nodig de 
juiste kandidaten op de juiste momenten toegang te verlenen tot de juiste toetsen) 

Verantwoordelijke instanties • IB-GROEP (aanleveren correcte gegevens vanuit landelijke inschrijvingsdatabase) 

• Cevo/IB-GROEP (aanleveren correcte gegevens centraal vastgesteld 
examenrooster) 

• Cevo/Cito (aanleveren correcte gegevens m.b.t. beschikbare toetsen / 
toetsvarianten per examenvak) 

• COI (aanleveren correcte gegevens examenafnamerooster per locatie bij examens 
met een flexibele afnameperiode, eindcontrole definitieve afnameplanningen) 

Benodigde voorzieningen • koppeling landelijke systemen (inschrijvingsdatabase, examenrooster) aan CBT-
infrastructuur 

• mogelijkheid voor scholen om afnameplanningen per locatie op te geven / te 
muteren. 

Benodigde afspraken  • opstellen procedure voor opstellen afnameplanningen per locatie 
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 Stap 3  Distributie CBT-examentoetsen / -toetsvarianten 

- Om CBT-examentoetsen op het beeldscherm van de kandidaat te kunnen aanbieden, 


dienen deze te zijn opgeslagen in het CBT-systeem. Het CBT-systeem bevat alleen 


actuele examentoetsen (dwz. alle toetsen die voor de verschillende opleidingstypen die


in de betreffende examenperiode van toepassing zijn).


- De distributie van CBT-examens naar het CBT-systeem vindt plaats vanuit een


landelijke 'centrale toetspackage-bank'. Zowel Cito als IB-GROEP hebben toegang 


tot deze toetspackage-bank. 

o	 Cito draagt zorgt voor de constructie van de CBT-examens en de opslag in de 


toetspackage-bank.  

o	 IB-GROEP draagt zorg voor distributie en installatie van toetspackages in het CBT-


systeem.


- Op het moment dat een toetspackage in het CBT-systeem wordt geïnstalleerd, komen 


alle toetsen c.q. toetsvarianten die deel uitmaken van de package beschikbaar voor


het maken van afnameplanningen. 


- Op het moment van afname van het examen dient de toets te worden gedistribueerd


naar het beeldscherm van de kandidaat. Deze distributie wordt afgehandeld binnen


het CBT-systeem (de computer van de kandidaat is hier - in ieder geval tijdens de


examenafname - op aangesloten en maakt deel dus uit van dit systeem).


In schema: 

Cito-productiesysteem 	 Centrale toetspackage-bank  
o.a:	 Export digitale toetsen in 'toetspackage-bestanden'  - toetspackages per examenvak 

(XML/IMS-gecodeerd), opslag in bank - opgaven 
- ICT-resources 
- toetssecties 

CBT-infrastructuur: beheer & management 

Planningsmodule met 
afnameplanningen 

CBT-
examentoetsen 

- …. 
Distributie / installatie 
toetspackages in CBT-
systeem 

CBT-infrastructuur: afnamemodule 

Distributie naar beeldscherm 
van de kandidaat 

COI / 
afnamelocatie 
(kandidaat) 
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Veranderingen t.o.v. papier • opleveren examens door Cito in de vorm van toetspackages ipv. Word-bestanden. 
Zodra de examens zijn vastgesteld door Cevo, worden deze uit het interne 
productiesysteem van het Cito 'geëxporteerd' in de vorm van zgn. 'toetspackages'. 
Daarbij is een vorm van beveiliging (encryptie) toegepast.  De toetspackages 
hebben de vorm van zip-bestanden die voor zover mogelijk voldoen aan de 
internationale standaarden XML/IMS, en worden opgeslagen in de landelijke 
toetspackage-bank.  

• papieren vermenigvuldiging en verspreiding vervalt 

• beheer toetspackage-bank en installatie toetspackages in CBT-systeem komt 
daarvoor in de plaats 

Verantwoordelijke instanties • Cito (opleveren toetspackages) 

• IB-GROEP (beheer en installatie toetspackages) 

Benodigde voorzieningen • landelijke (webbased) toetspackage-bank 

• module voor installeren toetspackages in CBT-systeem 

Benodigde afspraken  • procedure voor opleveren, beheer en installatie toetspackages  

Stap 4 Afname 

- De kandidaat die een examen gaat maken, dient zich in het CBT-systeem aan te 
melden met de persoonlijke identificatiecode. Als op dat moment een CBT-afname 
voor de kandidaat is gepland, krijgt deze de mogelijkheid de betreffende toets(variant) 
te starten en binnen het vastgestelde tijdvenster de vragen van het examen 
elektronisch te beantwoorden. 

- Het afnamesysteem is zeer robuust, dwz. dat in alle gevallen (m.u.v. lokale 
calamiteiten) een ongestoorde voortgang het examen en opslag van antwoorden kan 
worden gegarandeerd. 

- In CBT-examens kan gebruik worden gemaakt van audio-visueel materiaal. Deze 
dienen in alle gevallen tijdens het examen (ook bij grote aantallen kandidaten die 
tegelijk aan hetzelfde examen deelnemen) vloeiend en zonder vertragingen op de 
lokale client van de kandidaat te worden afgespeeld. 

- Indien de client/computer van de kandidaat tijdens afname een storing vertoont, dient 
de afname op een andere computer van dezelfde afnamelocatie te kunnen worden 
voortgezet met behoud van eerder gegeven antwoorden.  

- Het afnamesysteem is fraudebestendig (d.w.z. dat de kandidaat tijdens de afname het 
computersysteem alleen kan gebruiken voor 'examenhandelingen', en geen toegang 
heeft tot overige programmatuur en/of bestanden). 

- De COI is zelf verantwoordelijk voor toezicht tijdens afname van de CBT-examens om 
onregelmatigheden te voorkomen. 
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In schema: CBT-infrastructuur: beheer & management 

Planningsmodule met 
afnameplanningen 

CBT-examentoetsen 

CBT-infrastructuur: afnamemodule 

Distributie naar beeldscherm 
van de kandidaat 

COI / 
afnamelocatie 

(kandidaat) 
Identificatie, opslag antwoorden 
(o.a. tbv. correctie) 

Veranderingen t.o.v. papier • elektronische identificatie/authenticatie van kandidaten bij start examen 

• aanbieden vragen op beeldscherm ipv. op papier 

• antwoorden in elektronische vorm ipv. op papier 

• genereren identificatiecode per leerling 

• andere inrichting toetslocatie 

Verantwoordelijke instanties • COI (toezicht houden, voorkomen onregelmatigheden) 

Benodigde voorzieningen • afnamemodule, passend bij de eisen die vanuit de examens worden gesteld 
(m.n. robuust en fraudebestendig - nader uit te werken in bijlage) 

• een voorziening voor beveiligde toegang (naast persoonlijke identificatie) 

Benodigde afspraken  • procedure volgens welke kandidaten zich moeten identificeren 

Stap 5  Correctie 

- In CBT-toetsen komen, net als in papieren toetsen, zowel gesloten als open vragen 
voor. 

- Na afname van het examen worden alle leerlingantwoorden op de gesloten vragen van 
de toets (dit kunnen meerkeuzevragen zijn, maar ook eventueel andere itemtypen met 
een eindig aantal antwoorden - bijv. drag&drop, hotspot, etc.) door het CBT-systeem 
automatisch gescoord.  

- In CBT-examens kunnen ook niet-automatisch scoorbare antwoorden voorkomen. Deze 
antwoorden worden door een corrector beoordeeld. Correctoren dienen derhalve 
toegang te hebben tot de leerlingantwoorden op de open vragen. 
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We onderscheiden de correctie-aanpak hieronder als volgt.8 

1ste correctie 

- De COI die voor de afname verantwoordelijk is, geeft in het CBT-systeem aan welke 
corrector toegang heeft tot welke afgenomen examens en welke kandidaten Zij regelt 
dit door in het CBT-systeem correctoren toe te wijzen aan een of meer 
afnameplanningen.  

- In een afnameplanning is vastgelegd welke leerlingen deelnemen aan welke 
toets(variant). Nadat de COI een corrector heeft toegewezen aan een afnameplanning, 
heeft deze corrector na het examen direct toegang tot de antwoorden van de 
betreffende groep van leerlingen. 

- Een COI kan een corrector alleen toewijzen aan een afnameplanning, indien deze 
afnameplanning aan de COI is gekoppeld. Is er alleen één corrector nodig, dan is er 
alleen een afnameplanning met leerlingen van de betrokken CBT-organiserende 
instantie. 

2de correctie 

- Bij veel examens is het gebruikelijk en wenselijk dat antwoorden op open vragen door 
twee of meer correctoren kunnen worden beoordeeld.  

- De 2e corrector is een docent / deskundige van een andere COI  

- De IB-GROEP bepaalt van welke COI de 2de corrector afkomstig is ('pooling'). De door 
IB-GROEP uit te voeren 'pooling' heeft tot gevolg dat in het CBT-systeem 
afnameplanningen van de ene COI worden gekoppeld aan die van een andere COI. 

Correctie-aanpak en -periode 

- De toetsscores die zijn toegekend door de 1ste en 2de corrector worden in de meeste 
gevallen direct en automatisch gemiddeld (dit wordt later uitgewerkt). 

- Bij te grote verschillen treed een andere procedure in werking. 9 

8 Dit gebeurt op basis van het eindexamenbesluit waarin het volgende staat vermeld (art. 38): “De 
Informatie Beheer Groep, dan wel voor zover het landbouwonderwijs betreft Onze Minister van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wijst voor elke school en voor elke instelling voor educatie en 
beroepsonderwijs, ten behoeve van het centraal examen een of meer gecommitteerden aan. De 
aanwijzing geldt tot de afloop van de herkansing. Indien de Informatie Beheer Groep er om 
verzoekt, stelt het bevoegd gezag gecommitteerden ter aanwijzing voor. De aanwijzing geldt voor 
het eerste en tweede tijdvak. 

……. 
Indien de Informatie Beheer Groep krachtens dit artikel een leraar van een school heeft aangewezen 
als gecommitteerde ten behoeve van een andere school, draagt het bevoegd gezag van de 
eerstgenoemde school er zorg voor, dat de leraar de uit die aanwijzing voortvloeiende verplichtingen 
nakomt. 

9  Bijvoorbeeld: 
a. De correctoren komen na overleg al dan niet tot een andere waardering. Op basis van de dan 
vastgelegde scores vindt middeling plaats, afgerond op het naast hogere getal. 
b. Een derde corrector bepaalt de eindscore. 
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- De correctie kan tijd- en plaatsonafhankelijk geschieden (E-correctie). Wel is bepaald 


wanneer alle correcties uiterlijk moeten hebben plaatsgevonden. 


- Voor correctie op afstand dient de corrector de beschikking te hebben over een PC met 

internetverbinding. 


- De corrector kan zich met identificatiegegevens en wachtwoord zelfstandig aanmelden 

in het systeem, en krijgt dan binnen de daarvoor geldende correctie-periode de


gelegenheid de open vragen van het examen elektronisch te scoren.


- De corrector heeft de mogelijkheid tijdens het scoren van opgaven ook eigen


aantekeningen in het systeem in te voeren.


in schema: 
CBT-infrastructuur: beheer & management 

Planningsmodule met afname
planningen (incl. gegevens 
correctoren) 

CBT-examentoetsen 

Distributie open vragen + 
leerlingantwoorden naar 
beeldscherm van corrector 

1e Corrector 

CBT-infrastructuur: correctiemodule 

2e Corrector 

Opslag door corrector toegekende 
scores aan  leerlingantwoorden op 
open vragen 

Veranderingen t.o.v. papier • papieren correctie-circuit vervalt 

• elektronische identificatie van correctoren 

• elektronische bevestiging van middelen van scores (i.p.v. schriftelijke 
handtekening.  

Verantwoordelijke instanties • COI (toewijzen van eigen correctoren aan afnameplanningen) 

• IB-GROEP (koppelen COI tbv. 2e corectie aan COI 1e correctie) 

Benodigde voorzieningen • aanpassen van besluiten, c.q regelingen (o.a. steekproefsgewijze 2e correctie 
kan vervallen) 

• correctiemodule, passend bij de eisen die vanuit de examens worden gesteld 
(nader uit te werken) 

Benodigde afspraken  • procedure volgens welke correctoren zich moeten identificeren 

6 Dataretour 

- Na afname en correctie zijn zgn. 'afnamedata' beschikbaar in het CBT-systeem (o.a. 
leerling-antwoorden en toegekende scores per item, maar ook tijdstip en duur afname, 
etc.). 

- Deze afnamedata zijn in eerste instantie gekoppeld aan de afnameplanning van een 
bepaalde toets voor een bepaalde groep leerlingen. 
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- De afnamedata in het CBT-systeem worden geëxporteerd naar / opgeslagen in een 
'centrale dataretourdatabase' tbv. verwerking en psychometrische analyse door het 
Cito. 

- Deze database wordt beheerd door het Cito, is via het internet verbonden met de CBT-
afnameomgeving, en bevat in ieder geval álle gegevens die nodig zijn voor het 
uitvoeren van de psychometrische analyses die worden gebruikt bij het opstellen van 
normeringgegevens (zie stap 7). 

- De COI is verantwoordelijk voor de juistheid van de dataretour-informatie voor de eigen 
afnameplanningen (o.a. dat de correctie van de betreffende open vragen is afgerond), 
en dient daarom in het afnamesysteem elke export van afnamedata op een bepaald 
moment voor bepaalde afnameplanningen te autoriseren.  

- Elke vorm van dataoverdracht is beveiligd (encryptie) om ongeoorloofd gebruik tegen te 
gaan. 

In schema: 

Cito-examenverwerkings- Dataretour tbv. verwerking Centrale dataretourdatabase  
systeem en psychometrische analyse - afnamedata per 
o.a: 
-	 identificatiegegevens 


toets/toetsitems 

-	 div. statistische gegevens


per toets en item (o.a. 

moeilijkheids-graad, 

betrouwbaarheid etc.) 


toets/toetsvariant 

Planningsmodule met 
afnameplanningen & afnamedata 
(o.a. leerling-antwoorden en 
scores per toets/item) 

CBT-infrastructuur: beheer & management 

Export afnamedata uit 
CBT-systeem 

Veranderingen tov. papier • dataretour via papieren optisch leesbare formulieren vervalt 

Verantwoordelijke instanties • COI (juistheid afnamedata in dataretourdatabase) 

• IB-GROEP (opslag in CBT-systeem) 

• Cito (koppeling dataretourdatabase met examenverwerkingsysteem) 

Benodigde voorzieningen • landelijke (webbased) dataretourdatabase 

Benodigde afspraken  • procedure volgens welke COI zorgdraagt voor het op tijd aanleveren van de 
benodigde dataretour-informatie 
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 7 	 Normering en cijferbepaling 

- Cevo stelt (aan de hand van de uitkomsten van de psychometrische analyses en het 
normeringvoorstel van het Cito) voor elke toets/toetsvariant vast welke normen 
(n-termen) gehanteerd dienen te worden bij het omzetten van toetsscores naar cijfers.  

- Het Cito draagt zorgt voor opslag van de vastgestelde n-termen in de 'centrale 
n-termendatabase'. 

-	 Zodra de n-termen beschikbaar zijn, kan de COI:  
o	 de definitieve examenresultaten (incl. cijfers) voor de eigen afnameplanningen 

inzien/afdrukken; 
o	 deze gegevens uit het CBT-systeem exporteren tbv. rapportagedoeleinden; 
o	 de benodigde gegevens voor de landelijke cijferrapportage exporteren naar de 

landelijke administratiedatabase. Deze database wordt beheerd door de IBG. 
-	 Voor het opstellen / exporteren van deze gegevens maakt de COI gebruik van de 

rapportagemodule van het CBT-systeem.   

- De n-termen worden (bijv. op het moment dat deze nodig zijn voor het opstellen van 
rapporten) door het CBT-systeem automatisch opgehaald uit de centrale 
n-termendatabase. 

- Toetsscores worden automatisch omgezet in cijfers op basis van de juiste n-term voor 
de betreffende toets/toetsvariant. 

- De COI kan de examenresultaten zowel afdrukken op papier, als opslaan als bestand 
(bijv. CSV-format). De COI kan de bestanden met de uitslaggegevens importeren in het 
eigen administratiepakket voor verder lokaal gebruik. 

- De COI is verantwoordelijk voor het tijdig communiceren van de definitieve uitslagen 
naar de kandidaten. 

- De COI is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de cijferrapportage in de 
landelijke administratiedatabase.  
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In schema: 
Opslag n-termen 

Cito-examenverwerkingssysteem	 Centrale n-termendatabase 
o.a:	 - vastgestelde n-termen per Importeren n-termen

toets/toetsvariant 

toets/toetsitems 


-	 identificatiegegevens 

-	 div. statistische gegevens per 

toets en item (o.a.

moeilijkheids-graad, 

betrouwbaarheid etc.) 


-	 vastgestelde n-termen CBT-infrastructuur: beheer & management 

Lokale rapporten / resultaatbestanden 

uitslagen per afnameplanning Export uitslaggegevens 

- toetsscore per leerling t.b.v. lokale rapportage 

- cijfer per leerling 

Import uitslaggegevens 

leerlingen in lokaal 

administratiesysteem
 Export examencijfers tbv. 

Lokaal administratiesysteem landelijk administratiedatabase 

(COI) 

Afnameplanningen met 
afnamedata en te hanteren n-
termen voor omzetting score-
cijfer 

Rapportagemodule  
(tbv. inzien en export 
resultaatgegevens) 

Planningsmodule 

Landelijk administratiedatabase 
- cijfers per examen per leerling 
- … 

Veranderingen t.o.v. papier • de toezending van n-termen aan scholen per papieren post vervalt. 

• het handmatig invoeren van toetsscores en n-termen in het 
schooladministratiesysteem vervalt. Ook werkzaamheden ten behoeve van 
controle van cijfergegevens vervallen.) 

• de cijferrapportage van COI aan IBG verloopt via CBT-systeem ipv. huidige 
procedure (met cijfers afkomstig uit schooladministratie) 

Verantwoordelijke instanties • Cito (opslag van n-termen in centrale database) 

• COI (opstellen definitieve rapporten met uitslaggegevens, gegevens importeren 
in eigen schooladministratiesysteem, exporteren cijferrapportage tbv. landelijke 
administratie) 

• IBG (beheer landelijke administratie) 

Benodigde voorzieningen • landelijke (webbased) n-termendatabase 

• koppeling n-termendatabase met CBT-systeem 

• mogelijkheid voor COI om examenresultaten te exporteren uit CBT-systeem 
(zowel tbv. lokale als landelijke administratie)  

• landelijke (webbased) administratiedatabase tbv. cijferrapportage 

Benodigde afspraken  • procedure voor de opslag van n-termen in centrale n-termendatabase door Cito 

• procedure volgens welke COI zorgdraagt voor het tijdig aanleveren van de 
landelijke cijferrapportage / opslag in landelijke administratie 
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Stap 8. Archivering en inzage 

- Van iedere examen-kandidaat worden antwoorden, alsmede de correctiegegevens, 
gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard in het 
CBT-examensysteem.10 De reden hiervoor is gelegen in de regelgeving m.b.t. het 
inzagerecht bij klachtenprocedures. 

- In het CBT-archief zijn voor de COI alleen de leerlingantwoorden en daaraan 
toegekende scores en cijfers toegankelijk (de CBT-examens zelf zijn versleuteld, en niet 
toegangelijk tenzij Cevo heeft bepaald dat deze openbaar mogen worden gemaakt)  

- IB-Groep kan (indien aan nader te bepalen voorwaarden is voldaan, en volgens nader 
uit te werken procedures) ervoor zorgen dat een COI of de inspectie ook niet openbaar 
gemaakte CBT-examens kan inzien - met behoud van geheimhouding (nadere 
besluitvorming door OCW).  

- De aan een kandidaat gekoppelde, afgelegde toetsen blijven bewaard in het CBT-
systeem tot tenminste zes maanden nadat betrokken kandidaat het gehele examen 
met goed gevolg heeft afgelegd. (De procedure om te voorkomen dat een kandidaat 
eerder gemaakte opgaven krijgt voorgelegd, wordt nog nader uitgewerkt.) 

- Van alle geslaagde CBT-kandidaten wordt bewaard gedurende tenminste 75 jaar: 
o het profiel of de profielen dan wel de leerweg waarop het examen betrekking heeft;  
o de vakken waarin examen is afgelegd;  
o de cijfers van het centraal examen;  
o de eindcijfers;  
o de uitslag van het eindexamen 
o een digitale (ingescande) copie van het diploma. 

- Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt het bevoegd 
gezag van een COI aan de Informatie Beheer Groep en aan de inspectie, voor zover van 
toepassing, een elektronische lijst waarop voor alle kandidaten de cijfers van het 
schoolexamen zijn vermeld. In voorkomend geval worden ook gestuurd: de beoordeling 
van het profielwerkstuk of sectorwerkstuk, en de vakken waarop het profielwerkstuk 
betrekking heeft, respectievelijk het thema van het sectorwerkstuk. 
De bewaartermijn bij de IB-GROEP is ten minste 75 jaar. 

10 volgens nader uit te werken procedure - bijv. de COI is verantwoordelijk voor het verplaatsten van 
de eigen afnameplanningen naar een CBT-archief binnen of buiten het CBT-systeem. 
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Veranderingen t.o.v. papier • de opslag van gegevens gebeurt in elk geval ook centraal in plaats 
van alleen lokaal bij de COI  

• elektronische centrale vastlegging van gegevens kan extra 
beleidsinformatie geven, 

• elektronische centrale vastlegging geeft mogelijkheden voor een 
meer uniforme aanpak van inzage-verzoeken en de wijze van 
reageren 

Verantwoordelijke instanties • IB-GROEP (koppelen geautoriseerde systeem) 

• Inspectie van het Onderwijs 

Benodigde voorzieningen • Aanpassing van besluiten en regelingen 

• CBT-systeem, passend bij de eisen die worden gesteld (nader uit te 
werken) 

Benodigde afspraken  • procedure volgens welke personen zich moeten identificeren en 
authenticeren 
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5 Programma van eisen  

Een technische oplossing dan wel een keuze voor een specifiek systeem volgt uit een 
beschrijving van wat de ketenpartners gezamenlijk willen bereiken. Business architectuur 
is met andere woorden leidend voor het verder uittekenen van de ICT architectuur. Om 
een brug te slaan naar de functionele eisen en vervolgens technische eisen beschrijven we 
op hoofdlijnen (zonder nadere uitwerking: deze uitwerkingsslag vergt nog de nodige 
discussie tussen ketenpartners) het gezamenlijk opgestelde programma van eisen.  Bij 
voldoende overeenstemming over de hoofdlijnen kunnen de gewenste eisen en 
functionaliteiten meer precies worden geformuleerd en nadere afspraken worden gemaakt 
over de wijze waarop het geschetste perspectief het beste kan worden gerealiseerd. 
Daarbij zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om een koppeling van reeds bestaande 
systemen, maar ook om aanpassing van bestaande systemen en waar nodig nieuwbouw. 

Nader uit te werken elementen uit dit programma van eisen zijn: 

Algemene eisen: 

- De acht processtappen uit het vorige hoofdstuk en bijbehorende voorzieningen moeten 
in samenhang - met gebruikmaking van architectuurprincipes - worden 
geïmplementeerd; 

- Er moet worden aangesloten bij c.q. geanticipeerd op ICT-voorzieningen zoals die op 
de VO scholen beschikbaar zijn  c.q. te verwachten zijn (zie ook bijlage 2  
omgevingsanalyse); 

- Beheerslast voor scholen moet minimaal zijn; 

- Gelijkheid/uniformiteit (level playing field) voor alle kandidaten: De presentatie op het 
beeldscherm aan de kandidaat dient identiek te zijn aan de wijze waarop de toets is 
vastgesteld (door CEVO) en aangeboden door de toetsontwikkelaar (CITO). 

Eisen ten aanzien van infrastructuur: 

- De eis aan de infrastructuur gaat over het garanderen van een ongestoord verloop van 
de examens. 

- Proven technology voor identificatie/authenticatie en autorisatie; bij voorkeur gebruik 
maken van bestaande bouwstenen en bestaande oplossingen in de markt; 

- Interoperabiliteit en waar mogelijk gebruik maken van standaarden11 in applicaties en 
data-opslag en –verkeer; 

- Grote groepen kandidaten (voor Nederlands: 50.000) moeten gelijktijdig het CBT-
examen kunnen afleggen. 

11 Belangrijk in deze zijn de IMS specificaties en SCORM (Sharable Content Reference Model). 
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- Beveiliging moet optimaal zijn, met andere woorden: 
o De examens dienen 100% geheim te kunnen blijven; 
o Het systeem ondersteunt examenafnames waarbij elk antwoord van de kandidaat  
100% betrouwbaar wordt vastgelegd; 
o Het afnamesysteem is fraudebestendig. Er gelden derhalve zeer stringente 
veiligheidseisen. Het moet niet mogelijk zijn dat onbevoegden op de examens kunnen 
inbreken. 

- Modulaire opbouw van het CBT-systeem, dus ook ontkoppelen van content 
(toetspackage) en afspeelomgeving. Ook het beheer van de toetsen vindt plaats in een 
andere omgeving dan de definitieve examenafname. 

- Het systeem is in staat autorisaties toe te kennen op basis van rollen c.q. 
functietoewijzing. Autorisaties spelen op twee niveau’s: op het niveau van de COI en 
op het landelijk, overkoepelend niveau. Autorisaties op het niveau van de COI hebben 
onder meer betrekking op het toewijzen van correctoren, de mogelijkheid om in 
specifieke gevallen de examentijd te verlengen etc.. 

Ten aanzien van user-interface en gebruiksvriendelijkheid: 

- Uitgangspunt is dat accessability en useability optimaal  zijn voor de verschillende  
gebruikersgroepen; 

- Webrichtlijnen (guidelines) zoals opgesteld door partijen als W3C, WAI en WCAG zijn 
geïmplementeerd. 

- Speciale voorzieningen voor speciale doelgroepen worden ondersteund (b.v. in geval 
van lichamelijke beperkingen, b.v. grootschrift, verklanking opgaventeksten e.d.) 
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6 Advies technische realisatie en 
next steps 

In het voorgaande hebben we vooral gesproken  over de nieuwe landelijke systematiek  
voor CBT in termen van business- of organisatie-architectuur. Centraal stonden interacties 
tussen betrokken actoren, veranderingen bij gebruikers (in dit geval opgevat als CBT 
organiserende instanties - COI) en het beschrijven van nieuwe stappen (ten opzichte van 
papier) in het CBT proces. Vervolgens hebben we de eerste contouren geschetst van een 
informatie-architectuur: welke bestaande applicaties en bouwstenen komen we tegen en 
welke informatiestromen en aangepaste werkprocessen (workflow) zullen onderdeel zijn 
van de nieuwe CBT systematiek.  We zetten nu een eerste – zeer globale - stap in de 
richting van de technische architectuur. We willen daarbij bij voorkeur de lezer niet 
kwijtraken door teveel ‘onder de motorkap’  van het nieuwe systeem te duiken, maar 
willen wel op hoofdlijnen iets zeggen een mogelijk ontwikkeltraject waarmee de bestaande 
varianten en platforms (client-server en volledig webbased) meer in elkaars verlengde 
komen te liggen. 

In onze visie is een aantal zaken van belang: 

- De meeste ontwikkelingen in de markt gaan richting web-based applicaties en 
diensten. Een lokale architectuur (lokale opslag van data, lokale executie) lijkt ons om 
die reden weinig toekomstvast; 

- Echter, een belangrijke ontwikkeling in de markt is webbased computing met lokale 
executie (genaamd AJAX “Advanced Javascipt and XML” waarbij binnen een web
sessie lokale executie dmv. javascript plaatsvindt en gegevensuitwisseling a
synchroon op basis van oa. XML gebeurt12); Google Maps is bijvoorbeeld op dit 
principe gebaseerd; 

- De belangrijkste voordelen van een centrale, web-based oplossing zijn met name 
schaalbaarheid, eenvoudige ontwikkeling (1X), centrale opslag van toetsdata (vragen 
en antwoorden) en vermindering van beheerslast bij een lokale COI;  

- Een centrale web-based oplossing ligt met name voor de hand wanneer het gaat om 
het beter faciliteren van ontwikkelaars, correctoren en administrateurs die langs deze 
weg in staat worden gesteld plaats- en tijdonafhankelijk te werken; 

12 Voordeel van deze aanpak is dat toetsontwikkelaars, correctoren, administrateurs en zelfs leerlingen 
in principe vanaf elke webclient (PC, Mac, etc) alles kunnen doen, aannemend dat e.e.a voldoende 
beveiligd is. Tevens is het niet nodig bij deze aanpak applicaties (players) of gegevens (zoals 
toetspackages) fysiek te installeren op andere systemen dan de centrale servers. Wel moet de 
webapplicatie zorgdragen voor voldoende beveiliging (incl. authenticatie van de gebruiker, 
cachebeheer, etc). 
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- Belangrijkste risico’s van de centrale, web-based oplossing zijn vooralsnog het 
connectie-risico13 (beschikbare bandbreedte, quality of service) en complexere 
beveiliging dan bij het huidige (en wat verouderde) Client/Server model.; 

- Een lokale afname-setting heeft op het punt van beveiliging juist een aantal 
belangrijke voordelen in de zin van een gecontroleerde omgeving waarin 
identificatie/authenticatie van leerlingen/kandidaten zonder zware ICT oplossingen kan 
worden gerealiseerd en waarbij kan worden aangesloten bij bestaande werkprocessen;  

- Door gebruik te maken van nieuwe technologische mogelijkheden voor onder meer 
lokale caching (pre-downloads) van examenopgaven (zgn black box, Sandbox of LAN-
box) kunnen risico’s van dataverkeer worden ondervangen. Ofwel: niet alles hoeft real 
time opgehaald te worden. Zaak is een goede balans te vinden tussen zgn push en pull 
van data (vergelijk ook het eerdergenoemde Ajax);  

- Voor de hand ligt een trade-off dan wel ‘best of both worlds’ oplossing waarbij in 
eerste instantie gebruik wordt gemaakt van de kracht van het decentrale model 
(gecontroleerde omgeving), vervolgens de belangrijkste kwetsbaarheid van het 
decentrale model wordt aangepakt (lokale opslag toetsdata) gaandeweg de 
belangrijkste nadelen van het centrale model worden opgelost (quality of service, 
zwaardere beveiliging) en de autonome ontwikkelingen in de markt en in de techniek 
hun werk kunnen doen (betere ICT voorzieningen op scholen, verbetering beschikbare 
bandbreedtes op VO scholen etc.)  

- Op deze manier ontstaat een overgangsperiode waarin bestaande applicaties (Cito
manager en Cito-tester) en bestaande content (toetspackages) langzaam kunnen 
migreren naar van een Client/Server platform naar een web-based platform;  

- In de nabije toekomst is het zaak om via pilots (experimentele CBT-examens) de 
verschillende ontwikkelingsrichtingen (zie de verschillende plateaus hierna) verder uit 
te werken en robuuster te maken. Het verdient aanbeveling om een aparte studie uit 
te zetten naar aspecten van beveiliging (incl. AAA: Authenticatie, Autorisatie en 
Accountability en VIBS: Vertrouwelijkheid, Integriteit, Beschikbaarheid en 
Schaalbaarheid).  

Drie plateaus 

In ons advies stellen we voor om in de ontwikkeling van een CBT-architectuur te gaan 
werken met 3 plateaus: 

Plateau 1 (1-3 j): player (executie) met LAN en overig beheer webbased 

Hierbij is voor de toetsexecutie nog steeds sprake van het huidige Client/Server (C/S) 
model van CITO waarbij een toets “player” applicatie lokaal op de PC in een fysiek 
afgeschermde toetsomgeving (school) wordt geïnstalleerd en gebruikt en de (versleutelde) 
toetspackages op een lokale LAN server staan, die gesynchroniseerd wordt met een 
landelijke server. Naast de aldus geconfigureerde toetsexecutie worden alle bijna overige 
zaken al wel volledig webbased gedaan (toetsontwikkeling, distributie, rapportage), 
inclusief correctie (aannemend dat de beveiliging en authenticatie hiervoor toereikend is). 

 Afhankelijkheid van bandbreedte kan overigens worden aangepakt door gebruik te maken van 
voorzieningen voor lokale caching/Proxy 
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Plateau 2 (2-7 j): webbased toetsexecutie met LAN, idem 

Hierbij wordt de webbased client ook toegepast voor de toetsexecutie, doch nog uitsluitend 
binnen het lokale LAN van de school (dus op de lokale webserver, incl. lokale beveiliging, 
authenticatie en fysieke identificatie/allocatie). 

Plateau 3 (5-10 j): alles webbased zonder LAN.  

Hierbij wordt ook de toetsexecutie webbased op een landelijke server uitgevoerd binnen 
een school, incl beveiliging, authenticatie en fysieke identificatie/allocatie. 

Plateau 1. (1-3 jaar) 

Plateau 2. (2-7 jaar) 

Plateau 3. (5-10 jaar) 

De plateaus lopen zoals het plaatje laat zien in elkaar over. Zaak is om de ontwikkeling van 
een CBT-infrastructuur zoveel mogelijk als een evolutionair proces te zien. Bij nieuwe 
ontwikkeling van elementen uit de CBT-infrastructuur is het zaak om zowel aansluiting te 
vinden bij bestaande systemen en applicaties – als maximaal te anticiperen op een 
ontwikkeling op langere termijn richting plateau 3. Met pilots kan nu al op alle drie de 

plateaus worden geëxperimenteerd. Het verdient aanbeveling om voor de plateaus 2 en 3 
op elkaar afgestemde (aparte) ontwikkelprojecten in gang te zetten . 

Next steps en globale planning 

Een mogelijk (globaal) tijdpad om te komen tot verdere realisatie van de landelijke CBT-
infrastructuur zou er als volgt uit kunnen zien: 

Fase 1a: In nader overleg tussen alle relevante ketenpartners valideren,  dec '05 - feb '06 
evt. uitwerken en zonodig bijstellen van de processtappen in 
hoofdstuk 4 en het daarop gebaseerde voorstel voor een 
landelijke CBT-systematiek: Regiegroep CBT examens o.l.v. OCW

Fase 1b: Vaststellen van het (in nader overleg tussen de ketenpartners feb '06 
evt, bijgestelde) voorstel landelijke CBT-systematiek als een 
gemeenschappelijk referentiekader voor verdere ICT
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ontwikkeling: Regiegroep CBT examens o.l.v. OCW 

Fase 2a: Vertalen gemeenschappelijk voorstel voor een landelijke CBT- mrt '06 - jun '06? 
systematiek in een geconcretiseerd technisch ontwerp incl. nader 
uit te werken specificaties en tijdpad (systeemontwerp & 
bouwplan) (o.a.: ICT-experts van de betrokken ketenpartners)  

Fase 2b: (aanvullende) ICT-ontwikkeling en eerste tests buiten examens  feb '06 - dec '06 

Fase 3: Start experimenten uniforme CBT-examens 2007 op kleine  1e helft 2007 

schaal


Fase 4: Evaluatie / bijstellen landelijk CBT-systeem + procedures  2e helft 2007 


Fase 5: Start experimenten uniforme CBT-examens 2008 op grotere  1e helft 2008 

schaal


Fase 6: Gereedmaken CBT-systeem / procedures voor landelijke  2e helft 2008 

invoering


Fase 7: Infrastructuur beschikbaar voor uniforme CBT-examens m.i.v.  miv. 2009 

2009  
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inspectie

school

CITO

Bijlage 1 Examens in ketenperspectief 

Naast de examenketen in enge zin (toetsontwikkeling, -afname en -verwerking) is er nog 
een andere keten van informatie-uitwisseling van belang. Examenresultaten worden 
geanalyseerd en bewerkt, door middel van vast te stellen normen in cijfers uitgedrukt en 
de cijferrapportages komen bij een veelheid van actoren terecht: leerling, school, 
inspectie, OCW, etc. Ook in deze keten zijn allerlei ontwikkelingen gaande 
(leerlingvolgsystemen, E-dossiers, E-portfolio etc.) die maken dat examenresultaten met 
een grote groep organisaties -en een veelheid aan informatiesystemen- uitgewisseld 
moeten gaan worden. 

Voor het ontwikkelen van een digitale examenketen (in brede zin) hoeven er geen wielen 
opnieuw uitgevonden te worden. Veel van de oplossingen die we ook in andere domeinen 
tegenkomen (zorg, veiligheid, elektronische overheid) zijn technologisch gezien veelal 
gebaseerd op dezelfde basisfuncties c.q. zijn opgebouwd uit een beperkte set van min of 
meer vergelijkbare bouwstenen. Veel van de bouwstenen zijn ontwikkeld in het domein van 
de elektronische overheid.14 

Subject 
- Leerlingdossier 
- Examengegevens 

inspectie 

school 

CITO 

IB-groep 

Doc’s 
& rec’s 

Doc’s 
& rec’s 

Doc’s 
& rec’s 

Doc’s & 
rec’s 

Authenticatie Autorisatie LoggingIdentificatie 

Verwijsindex Berichtencentrale 

Portals of loketten Registers 

14 Zie Notitie van Ministerie BZK (juni 2004): Op weg naar een elektronische overheid en het BZK e
government referentie-architectuurmodel (nov 2002): Architectuur elektronische overheid, 
samenhang en samenwerking. 
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Bovenstaand plaatje is op te vatten als een ideaaltypisch keteninformatiesysteem. 
Gegevens over een subject (een leerling van wie voortgang wordt gemeten) worden door 
meerdere instellingen (schakels in een keten) gebruikt en/of bewerkt. De gegevens kunnen 
gestructureerd (records in een database) of ongestructureerd zijn (documenten, denk aan 
regelingen, verslagen etc.). Gebruik van gegevens kan liggen op het niveau van 
raadplegen (alleen lezen) of muteren (lezen en schrijven). In deze keten zijn op de eerste 
laag verschillende functies ingetekend die ingaan op het brengen en halen van informatie 
door ketenpartners (zoals een berichtendienst of broker, een verwijsindex, etc.). Deze 
functies moeten zo zijn geregeld dat directe beschikbaarheid van ketenproceskritische 
gegevens is gewaarborgd. Het zijn als het ware de verkeersregelaars in het systeem van 
brengen en halen van informatie. Op de tweede laag gaat het om voorzieningen die 
moeten waarborgen dat veilig met de informatie wordt omgesprongen en dat het gebruik 
op een gecontroleerde wijze plaatsvindt. 

In onderstaande tekst worden de verschillende generieke functies op de eerste laag nader 
toegelicht. 

Portals zijn van belang als presentatielaag (of loket, of front office) van informatie naar de 
gebruiker. Zij zijn van belang omdat ze de integratie van front office naar back office (de 
achterliggende organisatie, werkprocessen en informatiesystemen) moeten realiseren en 
omdat ze informatie langs meerdere kanalen moeten kunnen aanbieden (web, e-mail, PDA, 
etc.). 

- Berichtendiensten of -centrales dragen zorg voor berichtenverkeer en voor applicatie
integratie. Er zijn uiteraard vele typen berichtencentrales (met en zonder geheugen, 
met en zonder vertalingen van berichten) maar ze zorgen in alle gevallen voor het 
routeren van gegevens en het op elkaar aansluiten van processen. 

- Registers (b.v. BRON en BRIN) zijn opslagdiensten. Dit kunnen authentieke 
registraties zijn (bijvoorbeeld van leerlingen of scholen) of zeer specifieke 
documentaire informatiesystemen binnen een organisatie. Bij registers gaat het vooral 
om de vraag hoe informatie kan worden gedeeld door meerdere gebruikers en welke 
afspraken (toegang, rechten) daarbij horen. 

- De verwijsindex biedt zoals het woord al zegt een verwijzing naar de vindplaats van 
bepaalde gegevens. De gegevens die in een verwijsindex zijn opgenomen blijven 
meestal tot een minimum beperkt (alleen metadata) en worden gevoed en actueel 
gehouden vanuit achterliggende systemen (registers). De verwijsindex verwijst dus 
naar de plek waar meer informatie is te verkrijgen en beantwoordt meestal alleen de 
vraag: is er wel of niet iets bekend over dit subject? (is er een dossier van deze 
patiënt, is er een strafblad van deze persoon, etc.). 

Op het tweede niveau (ondersteunende laag, meer infrastructurele diensten) zijn de 
functies als volgt te beschrijven: 

- Beveiliging verwijst naar veilig transport en het bewaken van de integriteit van 
informatie.  

- Identificatie en authenticatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zorgen voor 
beveiliging van de toegang tot informatie. Er zijn vele gradaties van beveiliging 
mogelijk (gebruikersnaam en wachtwoord, pincode, trusted third parties, PKI, etc.) 

- Autorisatie: dienst die rollen en rechten rond toegang, bewerking en dergelijke 
bewaakt. 
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- Logging: dienst die gebruik registreert. Hiermee kan worden achterhaald welke 
bewerkingen in het informatiesysteem door welke gebruiker zijn verricht. 
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Bijlage 2 Begrippen en afkortingen 

Adapters: adapters zijn stukjes software die de informatieoverdracht  regelen tussen de


broker en de daarop aangesloten applicaties en systemen.


Ajax: Advanced Javascipt and XML 


Architectuur: de fundamentele organisatie van een systeem zoals uitgedrukt in zijn 


componenten, hun relaties tot elkaar en tot de omgeving, alsmede de extern zichtbare 


eigenschappen van die componenten en de relaties daartussen. In deze definitie wordt 


architectuur gezien als een systeem dat modelleerbaar is; een artefact met componenten.


Asynchroon berichtenverkeer: asynchroon berichtenverkeer betreft indirecte


berichtenuitwisseling met een buffer; zender en ontvanger hoeven derhalve niet

noodzakelijkerwijs tegelijkertijd ‘in de lucht’ te zijn. 


Authenticatie: authenticatie behelst het proces waarbij wordt vastgesteld of iemand een


bepaalde indentiteit terecht claimt.


Authenticatievoorziening: een authenticatievoorziening biedt functionaliteit voor 


authenticatie. 


Autorisatie: dienst voor het toekennen van rollen en rechten in dit geval bij o.a. toegang,

bewerking van examens.


Back office: het back office vormt het hart van een organisatie waar zich, onzichtbaar 


voor de buitenwereld, de primaire (gegevensverwerkende) processen afspelen.


Basisgegevens: basisgegevens zijn gegevens die voor meer dan één proces of 


product(groep) in een organisatie van belang zijn.


Basisregistatie: een basisregistratie is een registratie die uitsluitend basisgegevens


bevat.


BB: Basis Beroepsgerichte leerweg (VMBO) 


BRIN: Basisregister Instellingen 


Broker: een broker, ook wel berichtencentrale, message- of integratiebroker genoemd, 


zorgt ervoor dat de juiste berichten in het juiste formaat op het juiste moment via de juiste 

route bij de juiste applicaties terechtkomen. Als zodanig vormt de broker het hart van het

mid office. 


Bron: Basisregister Onderwijs 


BVE: Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie 


Cache: is een kortetermijngeheugen in een computer dat snel toegankelijk is. Cacheing 


komt ook voor in netwerken. Zo kan een proxyserver een webpagina cachen, zodat deze 


sneller toegankelijk is. 


CBT: Computer Based Testing 


CEVO: Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven 


CITO: Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 
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 COI: CBT organiserende organisatie (onderwijsinstlling of toetscentrum of 
Staatsexamencommisssie vwo-havo-mavo 

Content: content omvat informatie (tekst en afbeeldingen maar eventueel ook animatie, 
audio, video en dergelijke) met een bepaalde vormgeving en structuur. 

CSPE: Centraal Schriftelijk en Practisch Examen 

Document management systeem (DMS): een document management systeem levert 
bepaalde functionaliteit voor het invoeren, opslaan, archiveren en ontsluiten van 
documenten. 

Elektronisch loket: een elektronisch loket is de verschijningsvorm van een 
(overheids)loket waarbij de communicatie tussen overheid en burgers/bedrijven verloopt 
via elektronische kanalen met als doel de dienstverlening optimaal af te stemmen op de 
vraag van die burgers/bedrijven. 

Formulier: een formulier is een voor een gegeven procedure, al dan niet in oplage 
aangemaakt invulmodel, ingericht om gegevens uniform, systematisch en volledig vast te 
leggen (invullen en aanvullen), te lezen, te bewerken, te transporteren, te reproduceren, 
op te bergen en op te zoeken. In de context van dit rapport wordt hiermee, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld, steeds een elektronisch formulier bedoeld dat ingevuld kan 
worden in een browser (webformulier).  

Front office: het front office vormt de presentatielaag van een organisatie naar de 
buitenwereld toe; alle interactie met die buitenwereld speelt zich in het front office af. 

Gegevensdistributie: gegevensdistributie betreft het distribueren van (basis)gegevens 
tussen applicaties en een gegevensmagazijn, alsook tussen applicaties onderling. 

Gestructureerde gegevens: gestructureerde gegevens betreffen alle gegevens die als 
database record kunnen worden opgeslagen. 

GL: Gemengde Leerweg (VMBO) 

IB-Groep: Informatie Beheer Groep 

Identificatie: identificatie is het proces waarbij de identiteit van een persoon wordt 
vastgesteld. 

Identificatievoorziening: Een identificatievoorziening biedt functionaliteit voor 
identificatie. 

IvhO: Inspectie van het Onderwijs 

Kanalen: kanalen zijn de verschillende manieren waarop in het front office met de ‘klant’ 
wordt gecommuniceerd. 

KB: Kader Beroepsgerichte leerweg (VMBO) 

Koppelvlak: een koppelvlak beschrijft de elektronische communicatie tussen twee (of 
meer) applicaties. 

Logging: met logging kan gebruik worden geregistreerd; er kan worden achterhaald welke 
bewerkingen in het informatiesysteem door welke gebruiker zijn verricht. 

NT2: Nederlands als Tweede Taal 

OCW: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Ongestructureerde gegevens: ongestructureerde gegevens betreffen alle gegevens die 
niet als database record kunnen worden opgeslagen (bijvoorbeeld documenten, 
tekeningen, geografische kaarten en dergelijke). 
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Open source software: open source software heeft twee kenmerken: de broncode is vrij 
beschikbaar en in het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van 
de software en bijbehorende broncode dusdaning geregeld dat de licentienemer deze mag 
inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren. 

Portal: een portal biedt functionaliteit waarmee relevante informatie en toepassingen 
kunnen worden aangeboden aan (groepen van) eindgebruikers op een gepersonaliseerde 
manier. 

Proxyserver: dit is een server die zich bevindt tussen de computer van een gebruiker en 
de computer waarop de door de gebruiker gewenste informatie staat. 

Stex: Staatsexamencommisssie vwo-havo-mavo  

Synchroon berichtenverkeer: synchroon berichtenverkeer betreft directe 
berichtenuitwisseling; zender en ontvanger dienen derhalve tegelijkertijd ‘in de lucht’ te 
zijn. 

TG: Theoretische en Gemengede Leerweg (VMBO, samenvoeging GL en TL) 

Tijdvak: een tijdvak is de periode waarin vastgestelde examens worden afgenomen 

TL: Theoretische Leerweg (VMBO) 

VIBS: Vertrouwelijkheid, Integriteit, Beschikbaarheid en Schaalbaarheid 

VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (met de stromen BB, KB, GL en TL) 

VO: Voortgezet Onderwijs 

Workflow management (WFM) systeem: een workflow management systeem biedt 
functionaliteit voor het aansturen van werkstromen tussen applicaties enmensen. 

XML: eXtensible Markup Language (XML) is een standaard voor het definiëren van formele 
markup-talen voor de representatie van gestructureerde gegevens in de vorm van platte 
tekst. Deze representatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. 
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Bijlage 3 Omgevingsanalyse 

Examenaantallen per variant en per opleidingstype 

Examenvorm 

Schatting aantal vakken met Centrale Examens (CE)  + schatting aantal 
scholen (S) per opleidingstype in 2006 

VMBO-BB VMBO-KB VMBO-TG HAVO VWO 

1 Papier 52 CE / 550 S 
(landelijk verplicht) 

52 CE / 550 S 
(landelijk 
verplicht) 

50 CE / 700 S 
(landelijk 
verplicht) 

30 CE / 500 S 
(landelijk 
verplicht) 

35 CE / 500 S 
(landelijk 
verplicht) 

2 IMEX  nvt.  nvt. 3 CE / 700 
S (landelijk 
vrijwillig) 

4 CE / 600 S 
(landelijk 
vrijwillig) 

4 CE / 600 S 
(landelijk 
vrijwillig) 

3 CBT 30 CE / 550 S (cspe, 
landelijk verplicht) 

11 CE / 100 S (pilot 
BB-AV Citotester)  

30 CE / 550 S 
(cspe, landelijk 
vrijwillig) 
3 CE / 10 S (pilot 
BB-KB Citotester) 

3 CE / 15 S 
(pilot 
Citotester) 

1 CE / 5 S 
(pilot 
Citotester) 

1 CE / 5 S 
(pilot 
Citotester) 

Toelichting 
huidige situatie 
/ plannen 
m.b.t. 
ontwikkelingen 
komende jaren 

In het vmbo-bb is 
CBT al landelijk 
ingevoerd voor alle 
30 praktijkexamens 
op alle 550 scholen 
(het gaat om een 
speciaal voor de 
praktijkexamens 
vereenvoudigde 
versie van 
Citotester) 

M.i.v. 2007 komen 
11 CBT-examens 
BB-AV naar 
verwachting voor 
alle scholen 
beschikbaar.  

In het vmbo-kb 
is CBT landelijk 
beschikbaar voor 
de praktijk
examens op alle 
scholen 
(eenvoudige 
versie van 
Citotester).  
Miv. 2007 is het 
net als in het 
vmbo-BB 
verplicht (geen 
keuze meer voor 
papier). 

M.i.v. 2007 
komen 11 CBT-
examens KB-AV 
voor pilot-scholen 
beschikbaar. 

In het vmbo-
tg zijn de 
IMEX-examens 
landelijk 
beschikbaar 
voor alle 
scholen.  
Miv. 2007 wordt 
één IMEX-
examen 
verplicht (geen 
keuze meer 
voor papier). 

In 2008 en 
2009 worden 
ook de overige 
IMEX-examens 
naar 
verwachting 
verplicht 
ingevoerd. 

In het havo 
zijn de IMEX-
examens 
landelijk 
beschikbaar 
voor alle 
scholen.  
Miv. 2007 
wordt één 
IMEX-examen 
verplicht (geen 
keuze meer 
voor papier). 

In 2008 en 
2009 worden 
ook de overige 
IMEX-examens 
naar 
verwachting 
verplicht 
ingevoerd. 

In het vwo 
zijn de IMEX-
examens 
landelijk 
beschikbaar 
voor alle 
scholen.  
Miv. 2007 
wordt één 
IMEX-examen 
verplicht (geen 
keuze meer 
voor papier). 

In 2008 en 
2009 worden 
ook de overige 
IMEX-examens 
naar 
verwachting 
verplicht 
ingevoerd. 
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Varianten (in distributie) van Computer-based testing (CBT) 

- Bij een real time webbased-examinering verloopt het examenproces in zijn geheel via 
internet. Verwerking van het examen zelf als ook de correctie geschiedt met behulp 
van de pc, terwijl de afhandeling direct via internet verloopt. Deze vorm van 
examinering is in mei 2005 getest in een IB-Groep pilot bij zeven Vmbo TG-scholen. 

- Bij hybride examinering ‘hangen’ de computers waarop de examenkandidaten werken, 
tijdens het examen niet direct aan internet, maar fungeert een server als schakel 
tussen het intranet waarop de leerling computer is aangesloten en de landelijke 
examenserver. De communicatie tussen de leerling computers en de landelijke 
examen server verloopt via de intranet server.  Deze communicatie kan zowel binnen 
de examenperiode (bijv. dataopslag van de antwoorden) als daarbuiten (bijv. ophalen 
van de toetsen) plaatsvinden. 

Varianten a en b van beeldschermexamens vragen om omvattende programma’s, met 
verschillende modules voor beheer, inschrijven, afname, rapportage, etc. 

Voorzieningen in scholen 

Deze paragraaf geeft een korte beschrijving van 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 online examineren. Wordt ICT namelijk in de lessen niet gebruikt, dan is de 
kans groot dat leerlingen en docenten voor meer/grotere verrassingen komen te staan 
tijdens het examen. Bovendien moet  er rekening mee worden gehouden dat een goede 
voorbereiding van leerlingen op CBT-examens beter te realiseren is indien er bij zowel 
leerlingen als leraren voldoende ervaring met ICT en e-learning is. 

Toegang 

In het VO is de leerling- computerratio ongunstig ten opzichte van het PO en BVE. De 
verhouding is ten opzichte van het schooljaar 2003-2004 wel iets verbeterd. In 2004-2005 
was er bijvoorbeeld één computer per 8,9 leerlingen in het PO, terwijl dat in 2003-2004 
per 8,8 leerlingen was. Ook de verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal 
computers dat op internet is aangesloten is in het VO verbeterd sinds het vorige 
schooljaar.  

Overigens blijkt uit de meting dat de leerling-internetratio sneller is toegenomen dan de 
leerling-computerratio. Blijkbaar richten scholen zich meer op het aansluiten van 
bestaande PC’s op internet, dan het verhogen van het aantal PC’s.  
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Tabel 1: leerling-computerratio en leerling internetratio per sector (ITS/ IVA, ICT in cijfers, 
2004 & 2005.

 PO 

2004
2005 

PO 

2003
2004 

VO 

2004
2005 

VO 

2003
2004 

BVE 

2004
2005 

BVE 

2003
2004 

Leerling computerratio 6,9 7.4 8,8 8.9 5,8 6.4 

Leerling internetratio 11,6 12.4 9,3 9.6 5,9 6.9 

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

Om online examineren 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 online examineren relevante knelpunten binnen het VO zijn:  

- financiën om ict-voorzieningen op peil te houden; 

- geschikte ruimten om computers te plaatsen; 

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

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 procent van de 
computers daadwerkelijk wordt vervangen. 

% computers voor onderwijsdoeleinden dat aan vervanging toe is/vervangen wordt ( VO, 
n=2216-224)

 % 
computers 
dat aan 
vervanging 
toe is 

% computers dat daadwerkelijk 
vervangen wordt dit jaar 

Leerling computerratio 24 16 

ICT-gebruik 

Het ICT-gebruik in het onderwijs neemt gestaag toe. Hoewel het in het VO voornamelijk 
incidenteel ingezet. 
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Tabel 2 ICT-gebruik tijdens de les (volgens leraren, %) per sector (ITS/ IVA, ICT in cijfers, 
2004-2005).

 PO VO BVE 

Nooit 4 11 22 

Incidenteel 44 58 28 

frequent 52 32 50 

Ondanks dat een groot deel van de docenten aangeeft ICT regelmatig in de les te 
gebruiken, blijkt uit onderzoek van TNS NIPO dat de meeste docenten het 
computergebruik in de eigen lessen typeren als beginnend gebruik (in VO 39%). In het VO 
typeren 3 op de 10 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 5-6 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. 
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Overzicht gebruikte Schooladministratiesystemen in VO (2004): 

Overzicht gebruikte systemen om 
leerresultaten van leerlingen op te slaan 

@VO 29 

School + web 20 
Magister 18 

Studielogboek 16 
Schoolfact 11 

Eigen systeem 7 

Schoolvision 4 
Trimester 2 
Puntboek 2 

ORIAS 1 
LVS 2000 1 

Infosys-LVS/Infosys-HPGP 1 

anders 9 
geen systeem 8 

0 5 10 15 20 25 30 35 % 

Bron: TNS NIPO, 2004 
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Bijlage 4 Bouwstenen 

BRON 

Het basisregister onderwijs (BrOn) is in 2003 voor het voortgezet onderwijs van kracht 
geworden. Doel ervan is: “Door gebruik te maken van het onderwijsnummer ontstaat er 
een vereenvoudiging in de levering van administratieve gegevens. Dit leidt op termijn tot 
minder bevragingen. Daarnaast worden scholen gestimuleerd hun administratie verder te 
automatiseren en te streven naar een doelmatige, meer geavanceerde wijze van 
uitwisseling van informatie die bijdraagt aan optimalisering van het proces van 
gegevensuitwisseling.” (Informatie Beheer Groep, 2002). Bij BRON leveren uiteindelijk alle 
onderwijsinstellingen gegevens aan de Informatie Beheer Groep. Afgezien van heen-en
weer ‘correspondentie’ over de juistheid van de gegevens, is er sprake van 
éénrichtingsverkeer. De scholen leveren aan. Op grond van een eerder onderzoek naar de 
opgeslagen gegevens in schooladministraties, volgsystemen en portfolio’s nemen wij aan 
dat er een conversieslag plaatsvindt tussen de geautomatiseerde schooladministratie en de 
levering naar BRON. De scholen zijn in staat om gegevens  met eenzelfde structuur te  
leveren. Vanaf 2006 zullen examenresultaten van VO-scholen electronisch (via E-loket) 
ingelezen worden in BrOn. Diverse software pakketten zijn daarvoor geëquipeerd. 

CITOBank 

CitoBank is een itembanksysteem voor toetsen en toetsvragen, met uitgebreide 
classificatie- en ontsluitingsmogelijkheden. Vanuit CitoBank kunt u direct, volgens binnen 
de bank opgeslagen specificaties, hoogwaardige toetsen afdrukken in MS Word. CitoBank 
kan ook worden ingezet bij CBT-toetsen. Opgaven die voorzien zijn van geluid, 
beeldmateriaal, animaties en video, kunnen probleemloos geëxporteerd worden. 

Het werken met CitoBank vindt altijd online plaats; de itembank is dus wereldwijd 
benaderbaar. Gebruikers met verschillende bevoegdheden krijgen eigen toegangsrechten. 

CitoBank is gebaseerd op .NET ontwikkeltools van Microsoft. De webapplicatie draait op 
een webserver onder MS Windows 200x Server. Opslag vindt plaats in een MS SQL Server 
RDBMS (relationeel database management systeem). Metadata worden in relationele 
tabellen opgeslagen. Content wordt als binaire objecten en als XML-objecten in de 
database opgeslagen. 
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CITOtester 

CITOtester is het afnamesysteem dat werkt met zogenaamde toetspackages. Een package 
is de eenheid van distributie voor Citotester. Deze kan een of meer toetsen bevatten. Een 
package bevat: 

1. versleuteld XMLfile (toets- en itemdefinities): 

- Stijl-set(1-N) voor presentatie 


- Toets(1-N)met daarin: 


o Sectie(1-N per toets) met daarin: 

o Item(1-N per sectie, item-trekking per sectie mogelijk), met 
daarin: 

o Media-object(-referentie) (0-N per item) 

o Bron(-referentie) (0-1 per item) 

2. Files : de media-objecten (plaatjes,geluiden,video etc) 

Een package heeft kenmerken zoals: 
- Naam, ID 

- Wachtwoord ten behoeve van installeren 

Per toets is er een groter aantal kenmerken zoals: 
- Naam, ID 

- Beschikbaarheid (datum range) 

- High stake (geen sporen op PC achter laten na afname) 

- Eisen aan kleurdiepte 

- Specificaties voor rapportfuncties 

- Mogelijkheid voor ongeregistreerde afname (Oefentoets) 

- Eisen aan het retourneren van afnamegegevens ten behoeve van analyse (Dataretour 
Cito) 

- Noodzaak dat begeleider toestemming moet geven voor start toets 

- Controle bij inleveren ( alle vragen beantwoord?) 

- Een vak-code of ander gegeven waarop in CitoTester gefilterd kan worden bij planning 

Kennisnet: E-portfolio 
Een portfolio is een hoeveelheid gegevens, eigendom van de lerende (leerling, deelnemer, 
student, werknemer) en beheerd door de lerende. Aan deze gegevens is te zien over welke 
competenties deze persoon beschikt, wat de feedback van de betrokkenen tijdens het 
opleidingsproces is geweest en met welke competenties de lerende bezig is te verwerven. 

Een e-portfolio systeem is een software pakket waarmee e-portfolio’s worden bewaard. E-
portfolio systemen zijn bij voorkeur bereikbaar via internet, dus vanaf elke computer die 
aansluiting heeft op het web. De lerende beheert zijn eigen e-portfolio en kan in het e-
portfolio systeem aan zijn eigen e-portfolio lees- of schrijf rechten toekennen aan ‘derden’. 
Bijvoorbeeld aan docenten, zodat zij naar de producten kunnen kijken en indien gewenst 
commentaar op kunnen geven (begeleiden), of aan mede lerenden, als zij elkaars werk 
van commentaar moeten voorzien. 
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Europass 

Op initiatief van de Europese Commissie wordt er in Nederland en de overige Europese 
landen gewerkt aan het opzetten van een digitaal dossier met betrekking tot 
opleidingsgegevens volgens een vast formaat. De IB-Groep is aangewezen als Nationaal 
Europass Centrum (NEC) en werkt tezamen met verschillende andere instanties (CWI, 
VSNU, HBO-Raad e.d.) aan de implementatie en promotie in Nederland. 

Onderdeel van dit dossier (in zijn geheel Europass geheten) zijn een curriculum vitae, een 
taalportfolio, een diplomasupplement, een certificaatsupplement en een verklaring inzake 
een internationale stage Europass Mobiliteit geheten. Het is nog onduidelijk in hoeverre er 
sprake zal zijn van centrale dan wel decentrale opslag van de verschillende onderdelen in 
het dossier.  

Doel van Europass is het bevorderen van de internationale mobiliteit door het gebruik van 
vaste fomats en het digitaal ontsluiten van informatie. Zie voor meer informatie 
www.europass.nl 

DOD 

Het Digitale Overdrachts Dossier (DOD) heeft tot doel: de elektronische overdracht van 
leerlinggegevens tussen de administratieve systemen tussen scholen in basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. Het opstellen én opslaan van het onderwijskundig rapport wordt 
hierdoor in hoge mate geautomatiseerd. Het DOD wordt breed gesteund door 
schoolorganisaties en door leveranciers van software voor onderwijsadministraties. De 
inhoud van het DOD is gebaseerd op afspraken tussen scholen. De standaard is nog niet 
uitontwikkeld. 
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Bijlage 5 Totaalplaatje 
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Centraal 
examenrooster  

IBG-
systemen 
(o.a BRON) 

Landelijk 
administratiedatabase  
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Aanleveren 
leerlinggegevens 

COI / 
examensecretaris 

COI / 
examensecretaris 

Inschrijvingsdatabase 

CBT-infrastructuur:  beheer & management 

Controle 
afname
planningen  

Lokale 
rapporten 

Lokaal 
administratie 
-systeem 

CBT-
examentoetsen 

(toetsen / 
toetsvarianten 
per examenvak) 

CBT-infrastructuur: 
Afnamemodule 

COI / 
afnamelocatie 
(kandidaat) 

Rapportagemodule 

Planningsmodule: 
Afnameplanning 1 
- naam toets/toetsvariant 
- namen deelnemende 

kandidaten 
- toegestaan tijdvenster 
- ID correctoren 
- afnameresultaten 
Afnameplanning 2 
Afnameplanning x 
Etc. 

1e corrector / 
2e corrector 

CBT-infrastructuur: 
Correctiemodule 

cijfer
rapportage 

data
retour 

Centrale 
n-termendatabase 

Centrale 
dataretourdatabase 

Centrale 
toetspackage-bank 

Cito-examen-
verwerkingsysteem  

Cito examen-
productiesysteem  
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